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Voorwoord!
Ibis nieuws
Ssst … Hier wandelt den Ibis
De bakermat van Ibis… oftewel
40 jaar Ibis(1979-2019) !
Fotoalbum
Een selfie…mag dat ?
Wist je datjes
Zeg het met cijfers
Bestuur
Foto Voorblad : wandel3daagse 2019

Wil je naar foto’s en reportages zien? Wil je meer info over bepaalde
wandelingen, ga dan naar:
http://www.beneluxwandelen.eu/
httphttp://www.wandelsportvlaanderen.be
www.wsv-ibispuurs.be
Heb je een artikel voor de info?
Stuur het door naar ons emailadres :ibispuurs@gmail.com

VOORWOORD
Vlaanderen wandelt hoort tot het verleden , het
zal de geschiedenis ingaan, waar de
weersvoorspellingen ons niet ècht mee zaten.
Met een deelnemersaantal van 3.894 kwamen
we niet aan de gehoopte 5000 wandelaars.
Aan de voorbereidingen met het Gemeentebestuur, de
Communicatiedienst, de dienst Evenementen, Sport- en Groendienst
en niet te vergeten Preventie èn de talloze inzet van onze mensen zal
het zeker niet gelegen hebben. Dit bleek uit de vele positieve reacties
die we mochten ontvangen van clubbesturen als van de wandelaars
zelf. De sfeer in de startzaal was optimaal en het Tirolerorkest zorgde
voor de nodige ambiance en maakte van deze wandeldag een
feestdag!
Toch een kleine kanttekening!
Ikzelf denk dat Wandelsport
Vlaanderen er eens moet over nadenken of deze formule van
“Vlaanderen Wandelt” nog geapprecieerd wordt door de aangesloten
wandelclubs; want zij zijn het, die hun leden moeten aanzetten om
deel te nemen aan deze wandeldag.
Intussentijd hoort ook “Aspuurge” al tot het verleden. Het
deelnemersaantal van vorige jaar werd zeker niet bereikt wat we ook
een beetje verwacht hadden. Zo snel na “Vlaanderen Wandelt” en
bovendien met die concurrerende wandeltocht in Bornem,
georganiseerd door wandelclub Kadee, was het, met ongeveer 1200
deelnemers, zeker niet slecht.
Straks, de “Wandel3daagse“ voor de 40stemaal! Ooit gestart als een
meerdaagse tocht met de mogelijkheid tot overnachten. Na jaren
heeft dit een andere invulling gekregen en is nu herleid tot 3 dagen
wandelen met hieraan verbonden een tocht specifiek voor een goed
doel.
Telkens wordt gezocht naar een afwisselend parkoers om het de
wandelaars zó aangenaam mogelijk te maken.

Toch denken we, in de toekomst, deze ‘Wandel3daagse’ een andere
dimensie te geven waar wandelen uiteraard centraal blijft maar waar
ook iets te beleven valt; de mogelijkheid van eventueel een Trail-Walk.
In ieder geval zoeken we verder naar andere manieren om vooral
jongeren aan te zetten tot wandelen.
Ook dit jaar wordt de wandelaar op zondag verwend. Voor zij die dat
wensen wordt er gratis op zondag een Chouffe aangeboden. Zij die
dat niet lusten, krijgen water. Dit alles op de rustpost in t’Onzent. De
vertrekplaats van het hele gebeuren zal dit jaar de “SPIL” zijn in CC De
Binder. Het zal eventjes aanpassen zijn na de jaren van het JOC
Wijland. We zullen dit uitproberen en evalueren; mensen die zich
geroepen voelen om tijdens deze dagen een handje toe te steken, zijn
steeds welkom.
En als we dit alles op een optimistische manier kunnen bekijken, geeft
dit vertrouwen voor de toekomst waardoor samenwerken een genot
wordt en nog méér vertrouwen geeft.
Jean Rey zei ooit “Ik geloof, als de geest over de wereld blaast zoals de
wind over de zee, als we dan aan de geest efficiëntie willen geven
maken we het zeil wijd open en kunnen we onze boot in de goede
richting zetten”.
Nog vele leuke en mooie wandelingen gewenst en tot kijk!
Bert Peeters
Voorzitter

WASOMATIC
Wassalon / Wasserij Droogkuis Depot / Retouches

Open 7 op 7 van 07.00u tot 22.30u
Steeds tot uw dienst ook op afspraak 0477 030 050
Guido Gezellelaan 84 A, 2870 Puurs-Sint-Amands
hansdemondt@telenet.be

WASOMATIC wast en strijkt onze keukenhanddoeken GRATIS en voor NIKS … waarvoor onze

oprechte dank met voortaan deze advertentie in ons Infoblad!

IBIS NIEUWS
WANDELINGEN (2de semester 2019)
De PLUS-wandelingen zijn :
➢ Zondag 14 juli 2019 : Ronde v/d Voorkempen te Merksem (Antw.)
➢ Zondag 25 augustus 2019 : Zimmertocht te Lier (Antw.)
➢ Zondag 29 september 2019 : 36 ste Houtheimtochten te Berg (Vl.Brabant)
➢ Zondag 13 oktober 2019 : 29 ste Ter Elsttocht te Duffel (Antw.)
➢ Zondag 3 november 2019 : 16de Octaaftocht te Niel (Antw.)
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 2019)
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 de
wandelboek “Walking in Belgium” en voor deelname aan
evenementen georganiseerd door de club Ibis (Nieuwjaarsreceptie &
Jaarvergadering, BBQ, Kaas-en wijnavond, Ledenfeest).
VERRASSINGSBRUNCH
Waar ? Café DEKOL, CC Binder, Forum 9 te Puurs-Sint-Amands
Wanneer ?
zondag 7 juli 2019

Alle clubleden die op 28 april 2019 (VW2019) hebben geholpen
werden persoonlijk door hun zaalverantwoordelijke uitgenodigd om
hierop aanwezig te zijn als dankbetuiging voor hun medewerking.
Uw aanwezigheid bevestigen tot ten laatste 25 juni 2019!

IBIS-KLEDIJ
De nieuwe IBIS-polo is te verkrijgen tegen de prijs van
12€. Wie geïnteresseerd is, kan hiervoor contact
opnemen met Annie De Smet (tel : 03 889 83 01).
STICKERS IBIS
In onze vorige Ibis-Info deden wij beroep op u voor het
ontwerp van nieuwe IBIS-stickers.
Van Louis Bogaerts kregen wij 6 ontwerpen waarvoor
onze
. Volgende twee stickers, de ene met als thema
“40 jaar Ibis” en de andere “Fusie Puurs-Sint-Amands” kregen onze
voorkeur:

hartelijke dank

Andere ontwerpen met andere thema’s met eigen impressies zijn
nog steeds, te allen tijde, welkom tegen ten laatste 25 november
2019.
MEDEWERKERS IBIS
Met onze Wandel3Daagse in het vooruitzicht
zijn wij, zoals steeds, op zoek naar
medewerkers!
Met ons evenement “VW2019” hebben wij op jullie kunnen rekenen
èn, onder onze clubleden, verrassend nieuwe gezichten ontdekt. Wij
vragen dan ook of deze mensen zich opnieuw zouden willen melden,
om ons bestaand medewerkersteam, te versterken.
Je kan hiervoor contact opnemen met onze voorzitter Bert Peeters,
(enkel) via email : bert@peeterslambrechts.be
Wij rekenen op u !
En kom je effectief helpen? Vergeet dan niet je MEDEWERKERSKAART
mee te brengen om te laten afstempelen (waarde 2,5€ per dag).

BBQ-PARTY
ENKEL EN ALLEEN VOOR IBISLEDEN EN MEDEWERKERS

WANNEER ? Zaterdag 17 augustus 2019
WAAR ? Dienstencentrum Paepenheide
Beenhouwerstraat 3 – 2870 Puurs-Sint-Amands
AANVANG ? 16.00u
PRIJS ? 20.00 € 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 woensdag 7 augustus 2019
enkel bij MARIA via
Tel: 03 889 30 54 of mar-hermans@hotmail.com

Nieuwe rugzakken voor hongerige en dorstige wandelaars !!!

SSST…HIER WANDELT DEN IBIS
Zaterdag 6/07/2019
9831 DEURLE (Oost-Vlaanderen)
ste
21 Dreventocht
6-10-15-20 km
06.30-15.00u
VZW WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE
Start : Zaal Oud Gemeentehuis, Xavier de Cocklaan 5 - Deurle.
Start 20km tot 13u., 15km tot 14u. Puur natuur verzekerd, de
typische schilderachtige Leiestreek met dorpen als Deurle en SintMartens-Latem met een overvloed aan dreven. Gratis versnapering
voor iedere deelnemer. Aankomst vóór 17u.
VERRASSINGSBRUNCH
(voorbehouden aan de medewerkers “VW2019 – 28 april 2019”)
ZONDAG 7 juli 2019

Meer info -> zie rubriek : IBIS NIEUWS !
Zondag 7/07/2019
2870 RUISBROEK (Antwerpen)
Herdenkingstocht 43 jaar waterramp
5-10-15-20-25km
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.
Zaterdag 13/07/2019
1850 GRIMBERGEN (Vl.-Brabant)
Abdijwandeling
5-7-13-20-25-32-42km
07.00-15.00u
SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER
Start : Voetbalkantine K.S.C. Grimbergen, Pastoor Woutersstraat 1 Grimbergen.
Start 42km tot 10u, 32km tot 11u, 25km tot 12u, 20km tot 13u.
Prachtige startaccommodatie midden in het Prinsenbos. Richting
Bever-Wemmel en Relegem, waar de groene rand nog ècht groen is.
Boestering (bakharing) op de BBQ.

Zondag 14/07/2019
2170 MERKSEM (Antwerpen)
Ronde v/d Voorkempen 5-7-10-16-21-34-42-50 km 07.30-15.00u
MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN VZW

WANDELING
Start : Feestzaal Fort Merksem, Fortsteenweg - Merksem.
Start 42-50km vanaf 6u. Snoer van groen in en om fort. 10km via
Merksemse parken. 16-21km via Oude Landen naar Ekeren. Grotere
afstanden ook naar Kattekensberg, park van Brasschaat, Peerdsbos,
Provinciaal domein Vordensteyn en Deuzeldpark.
Zaterdag 20/07/2019
1780 WEMMEL (Vlaams-Brabant)
Zomertocht
6-12-17-22 km
07.00-15.00u
WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM
Start : Complex Zijp, Zijp 101 - Wemmel.
Drie aparte lussen, onderling combineerbaar, brengen de wandelaars
in en rond Wemmel met zijn prachtige parken en vijvers.

NATIONALE
FEESTDAG -

21 juli 2019

Zondag 21/07/2019
2880 BORNEM (Antwerpen)
Boerenkrijgmarsen
6-12-18-24-30 km
07.00-15.00u
WANDELCLUB KWIK BORNEM
Start : CC Ter Dilft (Polyvalente zaal), St-Amandsesteenweg 41 Bornem.
Wandeling langs boerenkrijgmonumenten in Bornem en Hingene.
Veel natuur met voor de langere afstanden het kasteelpark d’Ursel in
Hingene en de Pastoor Huveneersheuvel. Aankomst vóór 17u.

Woensdag 24/07/2019
1851 HUMBEEK (Vl.-Brabant)
Midweektocht–Vakantiewandeling 6-12-20 km
07.30-15.00u
RWK DE MORGENSTOND HUMBEEK
Start : Parochiaal Centrum, Meiskensbeekstraat - Humbeek.
Landelijke, rustige wegen en bospaden in de omgeving van Humbeek.
Drie aparte lussen langs het jaagpad van het kanaal, door het ’s
Gravenbos en het Lintbos. Aankomst vóór 18u.
Zaterdag 27/07/2019
2880 BORNEM (Antwerpen)
9ste Binnenschipperstochten 6-12-18-24-30 km
07.00-15.00u
WANDELCLUB KADEE BORNEM VZW
Start : Gemeenschapshuis Wintam, Paardenweg - Bornem.
Water en groen vormen de ingrediënten van deze tocht. Vanaf 12km
maak je een lus op het noordelijk eiland met een mooie rustpost op
de oever van de Schelde. De grotere afstanden gaan door het park
van kasteel d’Ursel te Hingene en naar Eikevliet.
Zondag 28/07/2019
4750 BÜTGENBACH (Luik)
43. Internationale Sommerwanderung
4-7-12-22-30-35 km
06.30-14.00u
WANDERFALKEN WEYWERTZ

PUNTENKAARTWANDELING

BUS … BUS … BUS

…

Start : Skihütte Weywertz, Im Himmelchen 12 Z - Bütgenbach.
Wandeling door de heerlijke natuur in Weywertz.
Vertrek bus : 08.00u JOC WIJLAND te Puurs-Sint-Amands
RESERVEER JE PLAATSten laatste op 21/7/2019bij Arnold
 03 889 87 87  0472 94 19 85

VRIJDAG 2 - ZATERDAG 3 - ZONDAG 4/08/2019
!!! NIEUWE LOCATIE !!!

40JAAR
WSV IBIS vzw Puurs

VRIJDAG 02-08-2019

Bloemkooltocht – WANDELEN voor het GOEDE DOEL (t’ Onzent)
Afstanden:4-7-10-16-21km
Vertrek: 8.00u tot 15.00u
ZATERDAG 03-08-2019

Hoevetocht
Afstanden: 4-7-10-16-21-30-42km
Vertrek: 7.00u tot 15.00u
ZONDAG 04-08-20198

Door het oog van Puurs
Afstanden: 4-7-10-16-21-30-42km
Vertrek: 7.00u tot 15.00u
GRATIS “La Chouffe” & GRATIS gadget n.a.v. 40-jarig clubbestaan

VOOR DE 3 WANDELTOCHTEN
Start: cc BINDER, Zaal Spil – Forum 9, 2870 Puurs-Sint-Amands
Kinderen tot 12 jaar gratis
Info:  03 889 87 87  0472 94 19 85
arnold.plettinckx@skynet.be
www.wsv-ibispuurs.be

Zaterdag 10/08/2019 9820 MERELBEKE (Oost-Vlaanderen)
Groenendaltocht 6-12-16-20-24 km
07.00-15.00u
POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE VZW
Start : GC Groenendal, Brandegems Ham 1 - Merelbeke.
Start 20-24km tot 13u, 16km tot 14u. Kom genieten van de natuur,
de mooie en rustgevende Scheldemeersen, de velden en bosjes.
Langs het Jaagpad, de Melsenbeek, de oude Scheldearm, SintElooiskapel en Schelderomolen. Aankomst vóór 18u.
Zondag 11/08/2019
3090 OVERIJSE (Vlaams-Brabant)
Omloop Druivenstreek 4-6-12-18-24-30 km
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 is er een druivenstand van een lokale serrist.
Donderdag 15 augustus 2019

FIJNE
MOEDERDAG
Traditioneel wordt Moederdag op de tweede zondag in mei gevierd. Dit is
overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het vieren van Moederdag op de
tweede zondag van mei is traditie in Denemarken, Italië, Turkije, Australië,
België, Amerika, Duitsland en Nederland.
In katholieke landen worden moeders veelal op 15 augustus, op Maria-tenhemelopneming, in het zonnetje gezet.
In Antwerpen en omstreken viert men sinds 1913 Moederdag op 15
augustus. Het was de Antwerpenaar Frans van Kuyck die deze feestdag
bedacht en introduceerde op O.-L.-V.-Hemelvaart of de feestdag van
Maria. Deze datum ook wel Mariadag genoemd werd als Moederdag
ingevoerd om de waarden van de familie te herstellen. In 1913 kende en
vierde men nog geen Moederdag en Van Kuyck vond het belangrijk een
speciale dag in het leven te roepen met bijzondere aandacht voor de rol
van de moeder in het gezin. Hij introduceerde de traditie dat vader en de
kinderen van het gezin moeder dienden te verrassen met versieringen,
sieraden, gedichten, versjes, bloemen, speciale broodjes en dergelijke.

Donderdag 15/08/2019 1880 KAPELLE O/D BOS (Vl-Brabant)
30ste Evert Larocktocht 6-12-15-20-28 km
07.00-15.00u
‘OCHTENDGLOREN’ KAPELLE O/D BOS
PUNTENKAARTWANDELING
Start : Sint-Theresiacollege, Veldstraat 11 - Kapelle-op-den-Bos.
Je stapt langs de westzijde van het kanaal en bewandelt het centrum
van Kapelle-op-den-Bos, het landelijke gedeelte van Nieuwenrode, de
varkensputten van Westrode, de bedevaartsweg Berg (Londerzeel),
landelijk Ramsdonk en de omgeving van zijn kasteel.
Vrijdag 16/08/2019
9260 WICHELEN (O-Vlaanderen)
ste
22 Schooierstocht
5-6-7-12-18 km
07.00-15.00u
WANDELCLUB ‘DE SCHOOIERS’ WICHELEN VZW
Start : WZC Molenkouter, Dreefstraat 11a - Wichelen.
Door het mooie natuurgebied de Bergenmeersen en langs
Scheldeboorden.
Met landelijke wegen en groene velden.
Verrassingsdrink op unieke locatie.
Zaterdag 17/08/2019 9180 MOERBEKE-WAAS (O-Vlaanderen)
17de Grenstochten
6-12-17-20km
07.00-15.00u
WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE VZW
Start : Transport Cerpentier, Koewachtsteenweg 13 - MoerbekeWaas.
Koewacht, een wijk behorende tot 2 naties en 3 gemeenten: Stekene
en Moerbeke (BE) en Terneuzen (NL). Je wandelt langs Koewachtse
kreken, Nederlandse polders, Stekense bossen en tal van grenspalen.
Een unieke zaterdagse tocht!

Zaterdag 17/08/20198

16.00u
Dienstencentrum Paepenheide,
Beenhouwerstraat 3
2870 Puurs-Sint-Amands
MEER INFO : zie IBIS NIEUWS

Zondag 18/08/2019
9150 KRUIBEKE (Oost-Vlaanderen)
22ste Barbierbeektocht 7-10-15-21-30 km
07.00-15.00u
WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP VZW
Start : Gemeentelijke Lagere School, Bazelstraat 33 - Kruibeke.
Wandelen door natuurschoon, kastelen, dijken, kreken met zicht op
de Schelde en door de Barbierbeekvallei en Kruibeekse Polder.
Zondag 25/08/2019
2500 LIER (Antwerpen)
Zimmertocht
4-8-12-15-22-28 km
07.00-15.00u
DE KLEITRAPPERS VZW

WANDELING
Start : Parochiezaal O.L.V., Mechelsesteenweg 233/2 - Lier.
Ontdek Lier, het Brugge van de Kempen en geniet van de natuur rond
Lier. Snuif de sfeer op van dit mooie stadje en zijn pittoreske
Begijnhof en Zimmertoren. Aankomst tot 18u.
Dinsdag 27/08/2019 3201 LANGDORP (Vlaams-Brabant)
1ste Molentocht
5-8-12-16-20-28 km
07.00-15.00u
WSC LANGDORP VZW
Start : Zaal Den Abt, Dorp 20 - Langdorp.
Kuieren in de groene bossen tussen Wolfsdonk en Gijmel. De
Heimolen in zijn volle glorie; genieten van de Zuiderkempen met zijn
zandduinen. Aankomst vóór 17u.
Woensdag 28/08/2019 9051 ST-DENIJS-WESTREM (O-Vl.)
Stropkestocht
6-8-13-21 km
07.30-15.00u
FLORASTAPPERS GENT VZW
Start : Zaal Gildenhuis, Loofblommestraat 10 - St.-Denijs-Westrem.
Start 21km tot 13u. Langs de groenste plekjes van St-Martems-Latem
en door het pittoreske Afsnee. Gratis gift (zolang de voorraad strekt).
Zaterdag 31/08/2019 9620 ZOTTEGEM (Oost-Vlaanderen)
Oost-Vlaanderens-Mooiste 6-12-18 km
07.00-16.00u
WSV EGMONT ZOTTEGEM VZW
Start : Bevergemse Vijvers - Zottegem.
Wandeling door de mooiste plekjes van de Vlaamse Ardennen.

DE BAKERMAT VAN IBIS… oftewel
40 JAAR IBIS (1979-2019) !
Wandelclub IBIS en 3Daagse
De organisatie van de 3Daagse is ontstaan na een
hectische week van voorbereidingen voor de
algemene vergadering van de toenmalige Oost- en West Vlaamse
Wandelbond waar we ons destijds gingen bij aansluiten.
Normaal gezien zou de Wandelclub Jazaki ophouden te bestaan maar
niets was minder waar. Enkele mensen van het jeugdhuis hadden
toch de mening om hun wandelclub te heropstarten wat hun goed
recht was.
Hierdoor kwamen de datums waarop deze club
organiseerde niet vrij, daar hadden we op gehoopt. Een tegenvaller
dus, maar later gezien een geluk. We zouden Ibis niet zijn om zo’n
alternatief evenement op te zetten en nergens werd een 3daagse
georganiseerd dus, even ter plaatse op de vergadering naar een
geschikte datum gezocht; enkel de mogelijkheid bestond erin om dit in
de maand oktober te laten plaats vinden. Later bleek dat de maand
oktober niet de beste maand was voor een organisatie als de 3daagse.
Twee jaar na mekaar storm en regen maar aan deelnemers geen
gebrek.
Plots stopte de 4daagse van Mechelen en hadden we het geluk dat we
het eerste weekend van augustus mochten organiseren.
De start van de
Wandel3daagse
in
augustus werd een
feit. Een organisatie
waar een enorme
voorbereiding
aan
vooraf ging, parkoers
werden voorbereid
en
besproken,
ontwerpen moesten gemaakt worden voor de medailles, folders,
brevetten, vastleggen van groepen, afspraken met de brouwerij…
Harmonies
werden
gecontacteerd
om,
stoetsgewijs
de
Wandel3daagse te openen in Puurs centrum met klokkengeluid vanuit
de Sint-Pieterstoren.

Steeds werd er gezocht naar nieuwigheden. De week vooraf kwam
dan de praktische kant; opbouwen van de feesttent, inrichten van de,
keuken, de kraampjes, de togen èn niet te vergeten de “Duvelstand”.
Dit alles gebeurde met onze enthousiaste leden en de mensen van de
gemeente. Tafels en stoelen moesten opgehaald worden, de
gemeente stelde een vrachtwagen ter beschikking, de parkoersen
werden afgepijld… Alles in de hoop dat dit wandelevenement zijn
weerklank kreeg bij het deelnemend wandelpubliek.
Overnachten, met
school. Nadien in
werd opgezet met
onze keukenploeg
medewerkers.

in het begin slaapgelegenheid in de technische
de rijksbasisschool waar ook een heuse camping
ontbijt en avondeten piekfijn klaar gemaakt door
met eveneens een warm avondmaal voor de

‘s Zaterdags was er het blarenbal, wat voor sommigen onder ons
leidde tot een vermoeiende zondag maar dit kon de feestvreugde niet
dempen als we zagen dat het deelnemersaantal weer mééer was dan
wat we gehoopt hadden.
Augustus en de Wandel3daagse was een hele goede keuze geweest.
Vele wandelaars gebruikten dit evenement als voorbereiding op den
“dodentocht”. De overnachters gingen van Puurs naar Bornem om er
daar hun tenten op te slagen.
‘s Zondags was ook de
dag dat de mensen van
Epinois
te
voet
aankwamen na een
tweedaagse wandeling.
Dat werd uiteraard
gevierd met de nodige
sfeer en Duvel(s). Niet
enkel Epinois maar vele
clubs
uit
het
Franstalige gebied en
de Oostkantons zakten
af naar het Kerkplein in
Puurs.

Ambiance was er steeds te vinden in en rond de Duvelstand. Een
groot aantrekkingspunt was natuurlijk ook de brouwerij Moortgat.
Velen sneuvelden op de terugweg naar Puurs.

Het verlaten van het Kerkplein en de feesttent heeft daarna ook zijn
gevolgen gehad. De oorspronkelijke sfeer van de driedaagse ebde
weg met de tijd. Veel blijft er nu niet meer van over. Enkel de
rustpost op het t’Onzent. Alles heeft zijn tijd… maar ook positieve
kanten!
Vandaag zouden we nieuwe impulsen willen geven aan dit hele
wandelgebeuren. We denken o.a. aan een “Trail-walk” die we tijdens
de 3daagse zouden laten plaatsvinden met vooral de nadruk op
“beleven”.
Belangrijk is dat we jonge mensen kunnen aanzetten tot wandelen wat
dan ook een toekomst kan bieden aan onze club.

Bert Peeters

FOTOALBUM

Busreis op 12 mei 2019 te Westende

Met dank aan Frank Michiels voor de foto’s.

Beverwandeling op 25 mei 2019 te Willebroek
Met 20 Ibissers op het “appel” voor een
natuurwandeling in de Biezenweiden te
Willebroek. Met dank aan Kenny Odeurs, onze
natuurgids, voor de bijbehorende commentaar.

Busreis op 2 juni 2019 te Gooik

Met dank aan Frank Michiels voor de
foto’s.

EEN SELFIE… MAG DAT ?
Mag je een foto maken van jezelf
of iemand anders vóór een
gebouw dat zich in de openbare
ruimte bevindt, ook al is dat
architecturaal beschermd door
het auteursrecht?
Dat heet panoramavrijheid.
M.a.w. je hebt een selfie genomen, met het Atomium op de
achtergrond en gepost als profielfoto op je Facebook, mag dat?
Ja het mag, je riskeert helemaal niets. Het beeld van het Atomium is
beschermd omdat dit monument als het werk van één persoon wordt
beschouwd, met name André Waterkeyn¹.
Als jonge ingenieur had hij het idee om een ijzeratoom 165 miljard
keer uit te vergroten. Het gevolg was dat iedereen die een foto van
dit Brussels symbool wou maken, daar in principe toestemming voor
moest vragen en/of auteursrechten betalen. Waterkeyn overleed in
2005, maar het beeld van het Atomium blijft beschermd tot 2075. De
wet voorziet immers een auteursrechtelijke beschermingstermijn van
70 jaar na de dood van de maker.
De wet van 5 juli 2016 voerde echter de panoramavrijheid in. De
panoramavrijheid is dus een uitzondering op de auteursrechtelijke
bescherming; vandaar dat de selfie toegelaten is. De reproductie en
communicatie echter mag geen afbreuk doen aan de normale
exploitatie van het werk èn ook geen onredelijke schade berokkenen
aan de wettige belangen van de auteur.
Maar de afbeelding van het Atomium gebruiken voor commerciële en
reclamedoeleinden, ze bewerken of in een andere context plaatsen,
blijft net zoals vroeger onder de voorafgaande toestemming en het
auteursrecht vallen.
¹ De ingenieur André Waterkeyn werd in augustus 1917 in het Engelse Wimbledon
geboren. Hij studeerde in 1942 af als ingenieur aan de UCL in België. In de jaren vijftig was
hij directeur bij Fabrimetal, het latere Agoria. Hij was de bedenker van één van de meest
opvallende moderne bouwwerken van België de 102m hoge Atomium (in 1958 op de
Wereldtentoonstelling in Brussel).

WIST JE DATJES
MAG DE TOUROPERATOR EEN MEERPRIJS VRAGEN
NA EEN BOEKING ?
De wet laat de touroperator inderdaad toe om onder strikte
voorwaarden een toeslag aan te rekenen voor bv opslag van de
kostprijs van de kerosine. Hiervoor echter moet de mogelijkheid om
de prijs te verhogen wel expliciet vermeld staan in het contract dat je
afsloot. Ook de berekeningswijze van de aanpassing moet worden
aangegeven in die overeenkomst. Het is dus belangrijk je contract
erbij te nemen en na te gaan of dat in jouw geval zo is.
Zelfs als je touroperator de mogelijkheid heeft op de prijs te wijzigen,
mag hij dat niet doen tijden de 20 kalenderdagen die voorafgaan aan
de datum van je vertrek. Vertrek je dus binnen de 20 dagen dan kan
hij geen fueltoeslag meer aanrekenen. Gaat het om een serieuze
toeslag, dan heb je soms nog een bijkomend recht. De wet zegt
namelijk dat als de verhoging 10% van de totaalprijs overstijgt, de
reiziger het contract zonder vergoeding kan verbreken. In dat geval
heb je als reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle
bedragen die je al aan de reisorganisator hebt betaald.
VOORSPELT HET GESLACHT VAN JE KINDEREN JE
VEROUDERINGSPROCES ?
Heb je om goed ouder te worden beter zonen of liever dochters? Een
grootscheeps Europees onderzoek toont aan dat je beter af bent met
zonen. En dat is absoluut niet om één of andere duistere genetische
reden. Volgens Stéphane Adam zouden “Mensen met dochters meer
hulp krijgen in het huishouden, bij hun papierwerk, enz… Dochters
bemoederen meer, waardoor hun ouders minder zelfverzekerd en
minder actief zouden worden, en dus sneller verouderen”.
Uiteraard helpen dochters hun ouders met de beste bedoelingen en
zijn hun ouders doorgaans ook heel blij met die hulp… Maar op
termijn kan die dynamiek voor beide partijen nefast zijn, want door al
dat bijspringen raken de dochters uitgeput. Zonen en dochters
moeten leren luisteren naar de hulpvragen van hun ouders en er niet
op vooruitlopen. Voor ieders bestwil !

BLOZEN IS SYMPTHIEK !
Mensen die snel blozen wanneer ze een foutje
maken of schaamte voelen, schamen zich vaak
nog harder omwille van die rooi kop. Maar dat
hoeft niet. Tekenen van verlegenheid, zoals
blozen, de ogen neerslaan of je gezicht
verbergen, geven eigenlijk te kennen dat je
betrouwbaar, altruïstisch en empathisch bent.
Dat beweren althans wetenschappers.
Een verlegen
gezichtsuitdrukking is zo’n beetje een “sociale verontschuldiging” en
dat komt positief en sympathiek over op anderen.
EEN EITJE PER DAG ?
De vuistregel voor onze eet- en drinkgewoontes is dat “overdaad
schaadt”. Ook met eieren moet je opletten! Dagelijks een eitje eten is
misschien te veel van het goede, maar twee à drie eieren per week is
voor een volwassene geen enkel probleem. Eieren maken trouwens
deel uit van de voedingsdriehoek en behoren tot de groep vlees, vis,
eieren en vervangproducten die in hoeveelheden van 75 tot 100 gram
per dag bijdragen tot een goede voeding.
Een gemiddeld gekookt ei
bevat maar ongeveer 90
kcal. Een gekookt eitje is
beter dan een gebakken ei,
omdat
het
minder
(verzadigd) vet bevat.
Eieren
bevatten
alle
essentiële aminozuren in
een goede verhouding en
zijn
een
bron
van
biologische hoogwaardige
eiwitten. Eieren leveren waardevolle vitamines van het B-complex
(o.m. foliumzuur, B2 en B12) en vitamine A, D en E. Eieren zijn ten
slotte een goede bron van de mineralen fosfor, kalium, natrium en
ijzer.

ZEG HET MET …

CIJFERS

1 jaar heeft je lichaam minstens nodig om af te kicken van de ‘nacht’
als je meer dan 20 jaar nachtdienst op de teller hebt.

1,1 miljoen huiskatten telt Vlaanderen vandaag. Dat zal wellicht
dalen als vanaf 2020, katten verplicht gesteriliseerd zullen moeten
worden.

6 miljoen bezoekers bewonderen elk jaar de ruige ravijnen van de
Grand Canyon, in het westen van de VS.

10 % van de Belgische koppels slaapt in aparte slaapkamers.
16,4 % van de Belgen zegt bijna dagelijks uit bed te stappen met een
ochtendhumeur.

22,37 uur zou het ideale tijdstip zijn om onder de wol te kruipen.
27 % van de Belgen beschermt zich onvoldoende tegen de zon.
49 % van de Belgen, vooral vrouwen, houdt zich in de week nog
bezig met strijken. Dat aantal zit wel al jaren in dalende lijn.

70 % van de vrouwen draagt andere schoenen achter het stuur; ze
hebben meestal een stel platte schoenen bij om niet met hakken te
rijden.

73 % van de mensen die in het laagseizoen reizen zijn 50plussers.
76 % van de Belgen ontbijten elke ochtend.
90 % van de Belgische consumenten leest reclamefolders. Drie op
vijf doet dat om de prijzen te vergelijken, zeven op de tien zoekt
actief naar aanbiedingen en twee op vijf zoekt gerichte informatie
over producten.

2.318 euro geeft een Belgisch gezin gemiddeld uit aan vakantie.

DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter : PEETERSBert
Victor Vergauwenstraat 7 – 2870 Puurs-Sint-Amands
 047587 92 68
bert@peeterslambrechts.be

Verantwoordelijke Busreizen : PLETTINCKX Arnold
Keulendam 66, Residentie “Ter Rest” Bus 1.2 – 2870 Puurs-Sint-Amands
 03 889 87 87
 0472 94 19 85
arnold.plettinckx@skynet.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

IBIS Webmaster : ANDRIES Kris
G. Fromontstraat 26 - 2830 Willebroek
 04868602 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
 0476378764

fransdewilde@telenet.be

