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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  

Een vrij veelvuldige uitspraak komt ieder jaar 
weer over menige lippen:  “Het zijn toch 
geen winters meer zo als vroeger?”.  Als,  nu 
zo af en toe, er al eens een ijzige 
noordoosterwind opsteekt, moet ik steeds 
terugdenken aan de eerste winter van mijn 
huwelijksjaar (anno 1962). 

In februari 1963 kon men destijds, in Temse, over de Schelde 
wandelen.  Héél leuk voor de sportievelingen maar als je toen in een 
oud herenhuis woonde, waar men een verrekijker nodig had om naar 
het plafond te kijken, dan was het, om het met een oud Vlaams 
spreekwoord te zeggen: “stoken voor de mussen”.  Gezelligheid was 
wèl iets anders.  De tijd van verwarmen met kolen, met vuurrode en 
ronkende kachels, is zo goed als voorbij.  Gelukkig maar. Hoewel de 
huiselijke sfeer daar een beetje romantiek heeft aan ingeboet.  
Genoeg nostalgie nu ! 

Met onze eerste winterserie te Lippelo was het geluk met ons.  Wel 
koud maar een droog weertje.  Niet minder dan 1.358 wandelaars 
kwamen aan hun trekken.  Ruim 100 meer dan vorig jaar en dit, 
ondanks héél wat concurrentie.  Bij de organisatie van onze tweede 
winterserie, in Sint-Amands, hoorde ik iemand zeggen: “het is weer 
een Ibisweertje”. En gelijk had hij.  De zaterdag ervoren, een ganse 
dag regen en maandag wéér van dat.  Ibis had haar dagje uitgekozen. 
Niet minder dan 1.897 wandelaars daagden op.  Mooie en uitstekende 
vertrekzaal met een parkoers, dat er, naar winterse normen 
uitstekend bij lag.  Wat kan je nog meer wensen??? 

Ondertussen, zoals jullie al hebben vernomen op onze 
nieuwjaarsreceptie en gelezen hebben in PubliNieuws, heb ik, na 23 
jaar voorzitterschap, de fakkel doorgegeven aan mijn opvolger Bert 
Peeters.  Bert moet ik jullie niet meer voorstellen.  Samen met zijn 
echtgenote Diane, behoren zij mee tot de grondleggers van WSV IBIS. 
Hoe Ibis indertijd is ontstaan zal Bert zelf toelichten in zijn artikeltjes in 
Ibis Info. 

  



Bij deze moet ik Bert bedanken om deze taak op zich te nemen en 
wens ik hem veel succes toe.  Wat heb ik na al die jaren geleerd in het 
leven?  Dat ik me niets moest aantrekken van wat anderen van me 
dachten.  Kritiek krijg je toch altijd.  Sterker nog: als je geen kritiek 
krijgt, dan heb je waarschijnlijk niet véél gedaan. 

“Wie te lang op dezelfde plaats blijft zitten, verstart en doet zijn club 
niet langer een plezier.  Ik heb dan zelf, in alle wijsheid maar 
vriendschappelijk besloten dat het genoeg is geweest”. 

Afscheid nemen betekent een stap terugzetten.  Afscheid nemen 
betekent een periode in je leven afsluiten.  In ieder geval, afscheid 
nemen, houdt voor mij in ieder geval in, dat ik toch mijn verdere leven 
steeds zinvol zal proberen in te vullen. 

Ibis is een grote en naar wandelnormen gezien, één van de grotere 
verenigingen.  De hulp van bestuursleden en medewerkers gedurende 
al die jaren verlichtte enorm mijn taak.  Bedankt aan allen die mij 
gedurende al die jaren hebben gesteund.  De geboekte successen, de 
regelmatige schouderklopjes gaven mij steeds opnieuw de zó nodige 
impuls en motivatie om door te zetten. 

Maar toch, aan dromen proberen te verwezenlijken hangt soms een 
prijskaartje.  Ik kan niet ontkennen dat het niet altijd even gemakkelijk 
is gegaan.  Je voelt je af en toe wel eens eenzaam, onbegrepen, of 
zelfs onheus behandeld.  Soms moest ik wel eens beslissingen nemen 
die weinig met vriendschap te maken hadden.  Maar één ding is zeker; 
de erkentelijkheid en kameraadschap die ik ervoor terugkreeg, was 
hartverwarmend.  Mij is steeds een gedicht van Alice Nahon 
(Antwerpse dichteres) bijgebleven met één zinnetje ervan dat geldt 
voor ieder van ons, of voor sommigen misschien wel ietsjes méér: 
“ 't Is goed in 't eigen hert te kijken, nog even vóór het slapen 

gaan…” 
 

En nu gaan we er tesamen tegenaan, op naar “Vlaanderen Wandelt 
2019”.  Reeds maanden van voorbereiding zijn aan deze organisatie 
voorafgegaan.  Niet dat alles al perfect op punt staat, maar we zijn al 
ver gevorderd.  Eerst nog onze laatste winterserie afwerken èn dan … 
met z’n allen aftellen naar 28 april. 

Arnold  



IBIS  NIEUWS 
 

IBIS  IN  DE  KIJKER 

Artikel in de regionale krant PubliNieuws, verschenen op 
woensdag 30 januari 2019 n.a.v. de Nieuwjaarsreceptie 
op 26 januari 2019 in JOC Wijland. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In naam van het Bestuur en alle Ibisleden, een 

welgemeende MERCI aan Arnold voor zijn 

loyaliteit, enthousiasme en inzet gedurende al 
die jaren van zijn voorzitterschap.  

 

Langs deze weg eveneens een hartelijk woordje van dank aan Maria, 
want door haar drijfveer en steun was ook hier het befaamd gezegde 
“achter elke sterke man, staat een sterke vrouw” absoluut een feit ! 

  



KAARTENSEIZOEN   2018 - 2019 

Proficiat aan de winnares Maria Heyvaert ! 

 

HEYVAERT  MARIA 595 

TECK ANNIE 583 

CASTEELS LOUIS 564 

VEKEMANS EDDY 554 

PLETTINCKX ARNOLD 554 

DE SMEDT MARTINE 545 

MESKENS VICTOR 544 

DE SMEDT ALBERT 538 

DEWINTERE MARIE-HELENE 529 

SCHEERS KARL 529 

VAN ROMPAEY MARIA 523 

DOMS PAUL 522 

VAN ROMPA MAGDA 522 

PIESSENS ROSA 515 

D'HONDT VERA 509 

VAN HAMME MARO 508 

BOEYKENS HENDRIK 508 

HERMANS MARIA 502 

DE WIT ANNIE 498 

WOUTERS JOS 498 

COOLS DENIS 498 

PLETTINCKX MARIA 496 

In deze tabel, enkel de kaarters die minstens 3 maal 
hebben deelgenomen. 

  



GEMEENTEBESTUUR 
Met enige fierheid kunnen we melden dat 
Peter Van Hoeymissen, lid van onze 
wandelclub, de taak toegewezen kreeg als 

burgemeester van onze gemeente Puurs-Sint-Amands.  
Een dikke proficiat Peter ! 
 
 

IN MEMORIAM 

Onze oprechte deelneming gaat naar de families : 

 

- Vekemans – Ilegems bij het overlijden van Pierre Vekemans, vader en 
schoonvader van Eddy en Sonja Vekemans - Ilegems, overleden op 20 
december 2018. 

- Buyst – Lenaerts bij het overlijden van Julia Thijs, moeder en 
schoonmoeder van Francis en Carine Buyst – Lenaerts, overleden op 
19 januari 2019. 

 

 

WAAROM IS WANDELEN ZO GEZOND ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JAARVERSLAG  2018 

ALGEMENE  VERGADERING  IN  EEN 

NOTENDOP 

Verwelkoming door de secretaris Hendrik. 

De cheque van 1.500€, opbrengst van de wandeling georganiseerd op 
30 juni 2018 ten voordele van t’ Onzent, wordt overhandigd in 
aanwezigheid van de regionale pers (PubliNieuws). 

De algemene jaarvergadering wordt geopend met één minuut stilte 
voor alle aanverwanten die ons, het voorbije jaar, ontnomen zijn. 

Wandelaars 2018 

Terugblik naar het aantal deelnemers op de wandelingen 
georganiseerd door onze club in 2018 : 

 

 

WANDELTOCHTEN 

 

AANTAL 

 

TOTAAL 

1ste Winterserie 7/01  1.251  
4.920 2de Winterserie 4/02  1.850 

3de Winterserie 18/02 1.819 

Aspergetochten 10/05 ¹ 1.976  

’t Onzent 30/06    630  

3Daagse 3/08    445  

  2.612 2 3Daagse 4/08    711 

3Daagse 5/08 1.456 
 

 

 

Dat brengt ons op een totaal van 10.138 wandelaars (10.836 in 2017) 

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

¹ Organiserende club : Wandel Mee Ruisbroek vzw 

2 De hittegolftemperaturen deze zomer hebben ons parten gespeeld 
tijdens onze wandel3daagse; vandaar de lagere opkomst t.o.v. 2017  
met toen, een totaal van  3.725 wandelaars. 

  



Verwelkoming door de voorzitter Arnold. 
In zijn toespraak meldt Arnold o.a. dat de onderhandelingen met 
Dominiek Van Acoleyen, ter vervanging van Paul Doms als 
parkoermeester, nog aan de gang zijn en kondigt hij onze nieuwe 
kandidaat voorzitter aan, m.n. Bert Peeters. 

Bert Peeters stelt zichzelf voor en benadrukt dat hij, samen met het 
bestuur, uitkijkt naar een nieuwe visie waarin hij voornamelijk de 
club toegankelijker wil maken voor een ruimer maar vooral jonger 
publiek. 

In het kader van “Vlaanderen wandelt 2019” geeft Bert een 
algemeen overzicht van de stand van zaken en van de stappen die 
reeds ondernomen werden.  In dit verband zal iedere 
Ibismedewerker binnen het “Dynamo Project” een 
‘vrijwilligersovereenkomst’ ondertekenen. Dit zal gebeuren op de 
infovergadering van “Vlaanderen wandelt” waarvan de datum later 
zal worden meegedeeld. 

En als primeur… wordt de nieuwe Ibis-polo voorgesteld (zie foto 
voorblad) die op zondag 28 april a.s. tijdens ons evenement 
“Vlaanderen Wandelt 2019” door alle Ibis-medewerkers voor ’t eerst 
zal worden gedragen. 

Voor de nieuwkomers (èn de anciens) geeft Hendrik nog een woordje 
uitleg over de werking en het nut van de ‘Puntenkaart’, de 
‘PlusWandelingenkaart’ en nieuw, vanaf dit jaar, de 
‘Medewerkerskaart’. 

De vergadering wordt afgesloten met spijs en drank. 
 
 

 

B A C K 

Wij bedanken Bert Peeters, onze nieuwe voorzitter om deze 
uitdaging (opnieuw) aan te gaan en wensen hem veel succes bij de 
uitoefening van zijn functie.  



SSST… HIER  WANDELT  DEN  IBIS 

 

Zaterdag  2/03/2019  1861 WOLVERTEM (Vl.-Brabant) 
Voorjaarstocht  6-12-18 km   08.00-15.00u 
WSV  ’T FLUITEKRUID WOLVERTEM 

Start : Feestzaal Rossem, Kleinendries 6  -  Wolvertem. 
Vertrek vanuit de vernieuwde feestzaal in Rossem.  Zeer landelijk 
door de kouters rondom Rossem. 
 

Zondag  3/03/2019   9190 STEKENE (Oost-Vlaanderen) 
32ste Boudelotochten 6-12-17-23-30 km  08.00-15.00u 
WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE  VZW 

Start : OC Boudelocentrum, Kasteelstraat 23  -  Stekene. 
Afhankelijk van de gekozen afstand wandel je langs onverharde 
gebieden door het Wullenbos, wijken Berg en Polken, Bagaart en 
Heidebos. 
 

Vrijdag  8/03/2019  9160 LOKEREN (Oost-Vlaanderen) 
19de Krokustocht  4-7-14-21 km   07.30-15.00u 
REYNAERTSTAPPERS  VZW 

Start : Atletiekvereniging Lokeren, Sportlaan 3  -  Lokeren. 
Verken het land van Reynaert tijdens het krokusverlof langs het 
Molsbroek, de Durmedijk, de mooiste parken van Lokeren en de 
markt. 
 

Zaterdag  9/03/2019   2960 BRECHT (Antwerpen) 
Caterstocht - Walk 2 Gether Tocht 
4-7-11-14-18-22-25-30 km     08.00-15.00u 
ST. MICHIELSTAPPERS BRECHT 

Start : Kristus Koning, Bethaniënlei 5  -  Brecht. 
Wandelen in een bosrijke en rustgevende omgeving.  Veel 
onverharde wegen en ruime verzorgde rustposten. 

  



Zondag  10/03/2019  1745 OPWIJK (Vlaams-Brabant) 
29ste Voorjaarstocht 4-8-10-14-20 km  07.00-15.00u 
WSV  DE HOPBELLETJES OPWIJK  VZW 

 

 

Start : Familieheem Nijverseel, Kerseveldmeers  -  Opwijk. 
Vernieuwd parcours langs goede begaanbare verkeersarme landelijke 
wegen richting Lebbeke.  Eindafstempeling tot 17u. 
 
Woensdag  13/03/2019  2880 BORNEM (Antwerpen) 
Sporteltocht  4-6-8-10-12-14-18 km  08.00-15.00u 
WANDELCLUB KWIK BORNEM 

Start : Zaal Kloosterheide, Kloosterstraat 89  -  Bornem. 
Keuze uit drie lussen van 4-6-8km, onderling combineerbaar.  De 
belangrijkste bezienswaardigheden en natuurgebieden in de buurt 
vind je op het parcours.  Aankomst vóór 17u. 
 

 

Zondag  17/03/2019  3550 HEUSDEN-ZOLDER (Limburg) 
31ste Sint-Baaafstocht   4-6-12-16-20-30-42 km 07.00-15.00u 
WSV  WANDELEND PAAL  VZW 

PUNTENWANDELING 

 
Start : Zaal Sint-Baaf, Padbroekweg 1  -  Heusden-
Zolder. 
Een zeer gevarieerde tocht in het hart van het groene Limburg: 
statige beukenbossen, donkere dennen, de vallei van de 
Mangelbeek, natuurgebieden.  Met zorg uitgekozen parcours, ieder 
jaar weer anders!  Prachtige 42km. 

 

Vertrek bus : 08.00u 
JOC WIJLAND te Puurs.  
RESERVEER JE PLAATS 
ten laatste op 10/03/2019 bij Arnold 
 03 889 87 87  0472 94 19 85 
 

 
 

  

BUS … BUS … BUS … 



Woensdag  20/03/2019 9620 VELZEKE-RUDDERSHOVE (O-Vl.) 
Spek en eieren Midweekwandeling 
7-10-14-18-21 km       07.00-16.00u 
WSV  EGMONT ZOTTEGEM  VZW 

Start : OC Velzeke, Provinciebaan 277  -  Velzeke-Ruddershove. 
Wandeling op de Padde- en Lippenhovestraat, bekend uit de Ronde 
van Vlaanderen, en door de Blarenhoek.  Ook inschrijving mogelijk in 
de rustpost  OC Strijpen (Sint-Andriessteenweg 163) tot 14u.  Eieren 
met spek in de startzaal.  Aankomst vóór 19u. 
 

Zondag  24/03/2019 9255 BUGGENHOUT (O.-Vlaanderen) 
36ste Lentevossentocht 6-10-16-21-32 km  07.30-15.00u 
WSV  DE VOSSEN  VZW 

Start : Gemeentelijke Basisschool ‘t Sprinkhaantje, Collegestraat 1  -  
Buggenhout. 
Landelijke, rustige wegen via Buggenhoutbos naar deelgemeente 
Opdorp met 500.000 bloemen. 
 
Donderdag  28/03/2019  9340 LEDE (O.-Vlaanderen) 
4de Hovaardige Boer-wandeling  4-6-8-12-18 km   07.30-15.00u 
WANDELCLUB ‘DE SCHOOIERS’ WICHELEN  VZW 

Start : PC Ariadne, Reymeersstraat 13A  -  Lede. 
Ontdek de natuur en rust rondom Lede.  Wandelingen door de 
natuurgebieden Honegem en Solegem.  Wandeling is i.s.m. PC 
Ariadne.  Honden niet toegelaten in de startzaal, maar er is wel een 
tent voorzien. 
 

Zaterdag  30/03/2019  2840 TERHAGEN (Antwerpen) 
Klinkaerttocht 
Memorial André Vanheuckelom & François Schoeters 
4-7-13-18-22 km       08.00-15.00u 
DE KLEITRAPPERS  VZW 

Start : Clublokaal De Kleitrappers, Korte Veerstraat  -  Terhagen. 
Kom wandelen door de Rupelstreek met mooie natuur langs rustige  
wandelwegen van Terhagen, Boom en Reet.  Aankomst tot 18u. 

  



Zondag  31/03/2019 2050 ANTWERPEN (Antwerpen) 
Sint-Annatochten – Walk 2 Gether Tocht 
5-8-11-15-21-25-30-35-42 km     07.00-15.00u 
MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN  VZW 

Start : Sint-Annacollege, Oscar de Gruyterlaan  -  Antwerpen. 
Ontdek de mooie natuur op Antwerpen-Linkeroever, nieuwe 
wandelpaden, de jachthaven, de Scheldedijk met Rede van 
Antwerpen, Sint-Annekesstrand, Vlietbos, Galgeweel, Middenvijver.  
Lange afstanden stappen naar Burchtse Weel en Zwijndrecht. 
 

Woensdag  3/04/2019 9310 BAARDEGEM (Oost-Vlaanderen) 
Faubourgtocht  6-7-8-13-15-21 km  08.00-15.00u 
WSV  DE KADEES  VZW 

Start : Parochiehuis Baardegem, Baardegem-Dorp  -  Baardegem. 
Alle afstanden zijn te combineren tot 3 plaatselijke groene landelijke 
lussen in en rond Baardegem.  Gratis gebakken ei met boterham voor 
iedere deelnemer, zolang de voorraad strekt. 
 

Zaterdag  6/04/2019 9250 WAASMUNSTER (O.-Vlaanderen) 
Durmetocht  6-12-18-24 km    08.00-15.00u 
DURMESTAPPERS 

Start : De Ruiter Sint-Janskring, Sijpstraat 80  -  Waasmunster. 
Prachtige tocht langs de groene Durmevallei en het oude vliegplein 
van Waasmunster.  Daarnaast wandel je gedeeltelijk door het 
Lokerse natuurreservaat Molsbroek. 
 

Zondag  7/04/2019   1860 MEISE (Vlaams-Brabant) 
36ste Crackstochten   5-9-12-17-23-30-43 km 07.00-15.00u 
WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM 

PUNTENWANDELING 

Start : Willy Vandenberghecentrum (ingang via parking zwembad De 
Wauwer), Nieuwelaan 98  -  Meise. 
Rustige wandeling door de Grimbergse kouters en het landelijke 
Beigem.  De grotere afstanden trekken richting het Lintbos, de 
Willebroekse Vaart, de Verbrande Brug en Eppegem.  Ruime en 
verzorgde rustposten.  



Donderdag  11/04/2019  2980 ZOERSEL (Antwerpen) 
Paastocht  6-11-17-20 km    07.00-15.00u 
WSV  DE NATUURVRIENDEN –ZORZEL  VZW 

Start : KLJ-Lokaal, De Reiger 29  -  Zoersel. 
Een vroege lente- en boswandeling in het Zoerselbos met rust bij het 
groot boshuis.  Het Zoerselbos vertoont elke maand andere 
uitzichten.  De eerste schuchtere bosbloempjes kunnen er al zijn.  
Ruime startzaal. 
 

Zaterdag  13/04/2019 9280 DENDERBELLE (Oost-Vlaanderen) 
27ste Tongenslijperstocht  6-12-18-24 km  07.00-15.00u 
WJC DENDERKLOKJES LEBBEKE 

Start : Kantine Speelplein, Dorp  -  Denderbelle. 
Ontdek de rijke natuur van het landelijke Denderbelle: 
natuurreservaat stiltegebied Bellebroek, wachtbekkens en 
wandelpad rond Belle.  Inschrijving ook in de rustpost.  Peperkoek 
Vondelmolen voor elke wandelaar.  Verloting Vicarisbier. 
 

Zondag  14/04/2019  1730 Asse (Vlaams-Brabant) 
Manke Fieltochten  5-7-10-14-21-30 km  07.00-15.00u 
WRC  MANKE FIEL  VZW 

Start : ‘t Jass, Asphaltcosite  -  Asse. 
Panoramische omlopen in de groene gordel van de hoofdstad en de 
grens van het Pajottenland. 
 

Woensdag  17/04/2019    9620 ZOTTEGEM (Oost-Vlaanderen) 
Pannenkoek Micado Midweekwandeling 
7-10-14-18-21 km       07.00-16.00u 
WSV  EGMONT ZOTEGEM  VZW 

Start : Stedelijk Sportstation Jules Matthijs – Kantine KSV Zottegem, 
Kastanjelaan  -  Zottegem. 
Wandeling naar de deelgemeenten Grotenberge, het park en het 
kasteel Breivelde.  Inschrijven en afstempelen ook in rustpost Ten 
Berg (Grotenbergestraat 162) tot 14u.  Rustpost sluit om 18u en 
startzaal om 19u.  Pannenkoeken met ijs in de startzaal. 

  



Zaterdag  20/04/2019 9961 BOEKHOUTE (Oost-Vlaanderen) 
Meetjesland… maak het mee – 14de Bloesemtocht 
7-8-12-14-20-27 km      07.00-15.00u 
DE TREKVOGELS BOEKHOUTE  VZW 

Start : Vrije Basisschool Het Ooievaarsnest, Weststraat 7 - Boekhoute. 
Rustig wandelen door en rond het oude vissersdorp met zijn vlakke 
polders, langs de bloeiende boomgaarden.  Derde tocht van het 
wandelcriterium ‘Meetjesland… maak het mee’ voor een 
streekproductenpakket.  Verzorgde rustposten.  Eindcontrole tot 
17.30u. 
 

Zondag  21/04/2019 1853 STROMBBEK-BEVER (Vl.-Brabant) 
Paastocht 5-7-12-17-22 km    07.30-15.00u 
SINGELWANDELAARS STOMBEEK-BEVER 

Start : Sporthal E. Soens, Singel 57  -  Strombeek-Bever. 
Start 22km tot 13u, 17km tot 14u.  Deze keer trek je richting 
Koningslo, Tangebeekbos en Domein Drie Fonteinen.  De groen long 
van Vilvoorde. 
 

Fijne Paasdagen !!! 
 
 
 
Maandag   22/04/2019  2880 BORNEM (Antwerpen) 
50ste Paastochten 6-10-15-18-20-25-30 km  07.30-15.00u 
WANDELCLUB KADEE BORNEM  VZW 

Start : CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 43  -  Bornem. 
De 6km gaat door de dreven van het grafelijk domein.  De langere 
afstanden gaan door de tuin van jachtpaviljoen De Notelaer en door 
het park van het Kasteel d’Ursel te Hingene.  Vanaf 18km ga je door 
het dorpje Wintam.  De 30km maakt hier nog een lus. 
 

 

Omwille van de organisatie van ons evenement 

“Vlaanderen Wandelt” op zondag 28 april 2019 

wordt uitzonderlijk dit jaar geen “Eigen Paastocht” 

georganiseerd ! 
 

  



Donderdag  25/04/2019  2570 DUFFEL (Antwerpen) 
17de Kiliaanwandeling 4-7-8-15 km   07.30-15.00u 
WSV  NETELAND DUFFEL  VZW 

Start : Domein De Locht, Liersesteenweg 44 - Duffel. 
Wandeling langs de Duffelse groene gebieden.  Afwisseling van 
dijken, parken, privé-domeinen en rustige wegen.  Inschrijving ook 
mogelijk op rustpost.  I.s.m. Psylos Este Duffel. 
 

Zaterdag  27/04/2019   2890 LIPPELO (Antwerpen) 
34ste Lippeloboswandeling 5-10-15 km  07.30-15.00u 
WVK PUURS  VZW 

Start : Parochiezaal Sint-Stefaan, Broekstraat 22 - Lippelo. 
Wandeling met drie verschillende lussen langs landelijke wegen en 
door de uitgestrekte bossen van Lippelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zondag  28/04/2019    2870 PUURS-SINT-AMANDS (Antwerpen) 
4-7-10-16-21-30-42 km 07.00-15.00u 
WSV  IBIS PUURS  VZW 

PUNTENWANDELING 

Start : Evenementenhal CC Binder, Forum 4  -  Puurs-Sint-Amands. 
Wandelen, al naargelang de gekozen afstand in, o.a. het 
stadscentrum van Puurs met bezoek van het Aspergedorp in de 
Dorpsharttuin, het Tekbroek, het domein Hof van Coolhem, Hof ter 
Zielbeek, het landschapspark met (gratis) bezoek van het Fort Liezele.  
Muzikale animatie. 

 

 

 
Puurs, het leven op z’n best ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



VLAANDEREN  WANDELT  2019 

Hieronder, het artikel dat Kris Andries heeft geschreven en 
gepubliceerd wordt in de regionale krant PubliNieuws om ons 
wandelevenement, op zondag 28 april 2019, te promoten. 

 

Voor iedereen die het niet kent, wat is “Vlaamse 

wandeldag” eigenlijk? 

Sinds enkele jaren is de “Vlaamse Wandeldag” van naam veranderd 
naar “Vlaanderen Wandelt”.  Maar wij gebruiken ook nog regelmatig 
deze benaming als we over ons project praten.  Vlaanderen Wandelt is 
een groot wandelevenement dat - over 2 locaties verspreid - tot wel 
16.000 deelnemers  lokt bij goed weer!  Want het succes van een 
wandeltocht staat of valt jammer genoeg met het uitblijven van regen.  
Wij houden onze vingers alvast gekruist. 

 

Kan iedereen er aan deelnemen? Wie neemt er 

gewoonlijk aan deel? 

Vlaanderen Wandelt is een activiteit voor jong en oud, want bewegen 
is goed voor ieder van ons.  Er kunnen tochten van 4 tot 42km afgelegd 
worden.  Voor elk wat wils m.a.w. zowel de recreatieve als de 
geoefende wandelaar komen volledig aan hun trekken.  Zelfs joggers 
worden niet geweerd en zijn van harte welkom.  Rolstoelgebruikers 
krijgen ook de mogelijkheid om deel te nemen.  Maar uiteraard is niet 
elk parcours voor hen geschikt.  Enkel de 4, 7 en 10km komen voor hen 
in aanmerking.  Wandelaars met honden worden zeker ook niet 
geweerd, maar moeten aan de leiband gehouden worden. 

 

Hoe komt het dat die wandeldag in 2019 bij ons wordt 

georganiseerd? 

De wandelfederatie Wandelsport Vlaanderen biedt jaarlijks aan 2 clubs 
de mogelijkheid zich kandidaat te stellen om de organisatie op zich te 
nemen.  Dit jaar zijn dat ons project, van de vzw Ibis Puurs, en de stad 
Roeselare. De federatie verleent wel financiële en logistieke steun om 
dit project tot een goed einde te brengen.  Het is immers een hele 
uitdaging om zulk een organisatie te laten plaatsvinden.  We kregen 
ook veel steun van de gemeente Puurs-Sint-Amands. 

  



 

Onze club organiseerde reeds 10 jaar geleden de toen nog Vlaamse 
Wandeldag naar aanleiding van het 30-jarige bestaan.  Nu 10 jaar 
later bestaan we 40 jaar en wilden we opnieuw de uitdaging van het 
organiseren van Vlaanderen Wandelt aangaan. 

 

Langs welke wegen wandelen we die dag? Deelnemers 

zullen dus echt onze streek kunnen ontdekken? 

Voornamelijk het centrum van Puurs, Kalfort, Liezele en Ruisbroek 
zullen aangedaan worden.  De 4, 7 en 10km zijn toegankelijk voor 
rolstoelen en kinderwagens en maken een plaatselijk lus doorheen 
Puurs.  De Sint-Pieterskerk, het Tekbroek, het Fort van Liezele en het 
landschapspark zijn de bezienswaardigheden. 
Vanaf 16km gaat het parkoers richting Ruisbroek.  Zowel de 16 als de 
21km passeren doorheen het Hof van Coolhem en het Hof Ter Zielbeek. 
Nadien gaan de 30 en 42km via de spoorlijn Mechelen / Sint-Niklaas en 
het Zeekanaal Brussel-Schelde naar de Vliet, een zijrivier van de Rupel. 
U ziet dat op elke afstand wel wat te beleven valt naar ieders 
mogelijkheden en goesting van de dag. 

 

Vraagt zo’n organisatie veel voorbereidingswerk? Wat 

moet er allemaal gebeuren? 

Meer dan 1 jaar voorbereiding met een speciaal daarvoor 
samengestelde werkgroep. Maandelijks komt deze bij elkaar om 
allerhande zaken te bespreken en organiseren.  Elkeen heeft zijn eigen 
toegewezen taak waarvoor men verantwoordelijk is.  Zo kan het zijn 
dat een bepaald lid van de werkgroep naar een extra vergadering 
moet voor besprekingen over noodplanning politie, brandweer, 
communicatiedienst, sportdienst, sponsors en zaaluitbaters, ...  Kortom 
er komt héél wat bij kijken.  Teveel om op te noemen.  Als u weet dat 
de meeste van onze bestuursleden ook deel uitmaken van de 
werkgroep, dan moet ik u niet vertellen dat zij drukke maanden 
hebben. 

  



Met wie organiseer jij dit? Wie zijn je mede-

vrijwilligers?  Is het een toffe ploeg? 

Het geheel wordt georganiseerd door wandelclub Ibis Puurs vzw, 
Wandelsport Vlaanderen en de gemeente Puurs-Sint-Amands. De 
wandelclub kan deze dag rekenen op een 185 enthousiaste 
medewerkers.  Dat is buiten de mensen van politie en Rode Kruis 
gerekend. We willen ook de directie van Flexpack en Flegado bedanken 
voor het mogen gebruiken van hun accommodatie, alsook Pfizer voor 
het gebruik van hun parking.  De mensen van de VSOP die een rustpost 
zullen uitbaten zijn we ook zeer dankbaar. 

Tot slot een laatste woord van dank gericht aan onze werkgroep die 
reeds meer dan een jaar het beste van zichzelf geeft om van dit 
evenement een groot succes te maken.  Dit steeds voltallig en met 
volle energie. Zij en hun clubgenoten geven rendez-vous op : 

 

 

  



DE  BAKERMAT  VAN  IBIS…  oftewel 

40  JAAR  IBIS  (1979-2019) 

N.a.v. het 40jarig bestaan van onze wandelclub dit jaar, zal Bert 
Peeters, ons in Ibis Info, telkens terugbrengen naar die tijd van toen … 

Wandelclub boven de doopvont gehouden. 
In zeer beperkte groep werd er overlegd, of er een behoefte was naar 
een nieuwe wandelclub in Puurs.  Hieruit bleek dat de gekende manier 
van besturen niet meer werd aanvaard door verschillende wandelaars; 
de noodzaak van een open dialoog, iets méér te kunnen bieden aan de 
leden was een belangrijk gegeven.  Het sociaal engagement mocht 
eveneens niet ontbreken (zie maar medewerking aan Pukema) en de 
wekenlange werkzaamheden van behang- en schilderwerken in 
t’Onzent die door de Ibisleden werden uitgevoerd.  Trouwens nu nog 
wordt er jaarlijks een bijdrage gestort aan deze vzw. 

Snel beschikten we over 
geïnteresseerde leden die mee hun 
schouders onder dit project wilden 
zetten; bestuursvergaderingen 
werden georganiseerd, de naam 
van de wandelclub “IBIS Puurs” 
werd gekozen, kort en krachtig, 
verwijzend naar de wandelende 

Nijlvogel.  Andere namen als “Constgezellen” of “De Zwaluw”... werden 
toen ook genoemd.  De VZW werd opgericht! 

Een sponsor zoeken was ook een opdracht èn dat is ons ook gelukt met 
name de Brouwerij Moortgat.  Eén van onze bestuursleden woonde in 
Breendonk.  Via deze persoon ben ik dan in contact gekomen met Dhr. 
Bert Moortgat, verantwoordelijk voor sponsoring.  We gingen van start 
voor 1 jaar, maar wat bleek… dat de “Wandelclub IBIS” een 
wandelende reclame was voor zijn “DUVEL”.  Sommige clubs noemde 
ons zelfs de Duvelkes.  We waren ook de eerste gesponsorde 
wandelclub!  Prachtige tijden hebben we toen meegemaakt, de 
Brouwerij was als het ware de tweede Ibis-thuis, tijden voor alle sociale 
media.  



Beginnen te zoeken naar geld en nieuwe organisaties.  Snel werd 
duidelijk dat koken geld kost.  Er werd een voorstel gedaan aan de 
verschillende leden om een renteloze lening aan te gaan.  Dit hield in 
dat bij dertig leden een bedrag van 1.000BF of 25€ werd verkregen dat 
binnen het jaar werd terugbetaald? Wat ook zonder enig probleem 
lukte.  En we konden starten. 

Een wandelclub zonder zelf wandelingen te organiseren, dat zou niet 
leefbaar zijn.  Er werd gezocht naar nieuwe initiatieven.  Vroeger 
stopte het wandelseizoen op 30 november en werd er terug gestart bij 
de Nationale Wandeldag eind februari.  Wij hadden het idee, om terug 
wat geld in het bakje te krijgen en 
een winterwandeling te 
organiseren, een serie van drie met 
vertrek aan het Café De oude Kroon 
(later restaurant) waar weliswaar 
en onverwacht véél wandelaars 
naar toe kwamen.  Toen sprak men 
nog niet van plus duizend 
deelnemers maar met enkele 
honderden deelnemers in totaal op 
de drie series waren wij al best 
tevreden.  De Winterseries waren geboren.  Een wandeldriedaagse was 
onbekend; enkel de Vierdaagse van de Yzer of meerdaagse tochten in 
Nederland waren destijds gekend.  Opnieuw een stap in het duistere.  
De eerste twee uitgaven vonden plaats in de maand oktober waar we 
telkens moesten afrekenen met regen en storm, maar gelukkig stopte 
de Vierdaagse Van Mechelen en zijn wij op de datum van het eerste 
volledige weekend van augustus beginnen te organiseren.  Een 
organisatie die gesmaakt werd in binnen- en buitenland.  Tal van 
overnachters mochten wij verwelkomen.  De wandeldriedriedaagse 
met als vertrekplaats een reuze feesttent op het kerkplein in Puurs was 
geboren!  Vele wandelaars noemden deze organisatie zelfs een 
wandelkermis. 

 

Volgende maal vertel ik u over de vele organisaties die Wandelclub 
Ibis rijk was! 

Bert Peeters  



En de oprichting van onze wandelclub IBIS, in Klein-Brabant, stond 
toendertijd ook al in de kranten … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZWEEDSE  PUZZELS  …  UIT  ZWEDEN  ??? 

Komt de Zweedse puzzel uit Zweden of is dat een fabeltje ? 
Wanneer deed de populaire afstammeling van het kruiswoordraadsel 
hier zijn intrede ? 
En is de Zweedse puzzel gemakkelijker dan het kruiswoordraadsel ? 

DE  VOORLOPER 

In 1862 dook de naam “kruiswoordpuzzel” voor het eerst op in de 
Verenigde Staten.  Vanaf de 20ste eeuw was de puzzel er ècht 
ingeburgerd en hij werd sindsdien steeds vaker gepubliceerd in 
dagbladen.  Een echte hype werden de kruiswoordraadsels vanaf de 
jaren twintig van de vorige eeuw.  Niet veel daarna deden ook 
verschillende varianten hun intrede in de puzzelwereld. 

’T IS  EEN  DEENSE  PUZZEL ! 

Rond de jaren vijftig van de vorige 
eeuw verscheen de Zweedse puzzel 
voor het eerst in het dagblad 
“Berlingske” in Kopenhagen.  Plots 
werden de hints opgenomen in de 
puzzel zelf in plaats van in het lijstje 
naast de puzzel.  Het is dus eigenlijk 
een Deense puzzel. De term ‘Zweedse puzzel’ duidt op de populariteit 
van de puzzel in héél Scandinavië.  

ZWEEDSE UZZEL  VS.  KRUISWOORDRAADSEL 

Naast de plaatsing van de hints en de omschrijvingen, zijn de 
verschillen tussen een Zweedse puzzel en een kruiswoordraadsel niet 
erg groot.  Omdat er bij een Zweeds raadsel minder plaats is voor de 
omschrijving, bestaan de hints meestal slechts uit één of twee 
woorden.  Je moet op zoek naar synoniemen, terwijl het in een 
kruiswoordraadsel meer om cryptische omschrijvingen gaat. 
Daarnaast is het grid (structuur rooster) van een kruiswoordraadsel 
vaak symmetrisch opgebouwd, in tegenstelling tot de Zweedse puzzel.  
Bij een Zweedse puzzel kan er dan weer rond één thema gewerkt 
worden, wat bij kruiswoordraadsels bijna nooit het geval is. 

  



WELKE  PUZZEL NU  KIEZEN ? 
Dat is moeilijk te zeggen, het is natuurlijk afhankelijk van jouw sterke 
punten.  Ben jij goed in het vinden van synoniemen, dan is een Zweeds 
raadsel waarschijnlijk meer iets voor jou.  Kan jij beter ‘out of the box’ 
denken, dan zal het kruiswoordraadsel voor jou minder geheimen 
hebben. 

PUZZELEN  IS  GOED  VOOR  JE  BREIN 
In ieder geval biedt het oplossen van kruiswoordraadsels een goede 
mentale training en helpt om dementie tegen te gaan. Uit onderzoek 
blijkt dat met het uitwerken van 4 kruiswoordpuzzels per week, het 
risico op dementie met bijna 50% wordt verlaagd ! 
 

Activiteiten zoals kaartspellen, woordzoekers, sudokupuzzels, 
dammen, schaken … hebben bewezen goede manieren te zijn om onze 
hersencellen te stimuleren, de neuronen te verjongen, het geheugen 
te versterken en tegelijkertijd plezier eraan te beleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



FOTOALBUM 

Even terugblikken naar onze evenementen van de afgelopen maanden 
in ons “mini-fotoalbum”.  Met dank aan de fotograaf ter plaatse, Frank 
Michiels. 

Ledenfeest in CC Binder te Puurs op 1 december 2018 

Het ledenfeest, de afsluiter van het jaar ! 
Gezellig chillen onder mekaar bij de apéro, lekker eten en drinken 
(Traiteur Kouterhoeve Londerzeel) maar bovenal véél dansen en 
plezier maken onder elkaar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



à la queuleuleu … (oftewel in het rijtje)   

 

 

 

 

 

 

 

Animator Animolly  
& 

DJ Lucky Stars 
 
zorgden voor de ambiance en de 
‘schwung’ zat er bij de Ibisser 
duidelijk goed in ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Winterbar in Puurs op 9 december 2018 

Gezellig vertoeven in de druk bevolkte Winterbar in Puurs zowel vóór 
den toog als erachter ! 

 

 

 

 

 

 

 

Met een gemeende DANKJEWEL aan alle helpende handen vóór en 

achter de schermen; zonder jullie was dit nooit zo’n groot succes 

geworden ! 

Voor herhaling vatbaar ?!? 

  



Busreis Kerstmarkt op 16 december 2018 in Oostende 

Door het enorm aantal inschrijvingen was de bus volzet… maar voor 
alles heeft Ibis een oplossing ! 

In het kader “Winter in het park”, feeërieke en magische beelden op 
de Kerstmarkt in Oostende.  



DAGELIJKS  BESTUUR 

 

Voorzitter :  PEETERS Bert 

Victor Vergauwenstraat 7 – 2870 Puurs-Sint-Amands 
 0475 87 92 68    bert@peeterslambrechts.be 

 

 

Secretaris & Feestelijkheden :  VAN RECK Hendrik 

Verberdestede 54 – 2870 Puurs-Sint-Amands 

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

 

 

 

Penningmeester :  HERMANS Maria 

Monnikheide 12 – 2870 Puurs-Sint-Amands 

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

 

 

 

BESTUUR 
 

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

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

 

 

 

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

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

 

 

 

IBIS Info :  DE RECHTER Francine 
Keulendam 67, Bus 2.3 - 2870 Puurs-Sint-Amands 

 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-Sint-Amands   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-Sint-Amands 

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