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 Voorwoord
 Ibis nieuws
 Jaarveslag 2019
Algemene vergadering in een
notendop
 Ssst… Hier wandelt den Ibis
 Vlaanderen wandelt 26 april 2020
 Hetgeen zijn pad kruist
 Als de lente lonkt
 Beer walk
 Bestuur
Foto Voorblad : busmaatschappij De Boeck Tours
uit Zele

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

VOORWOORD
2020 is een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en
nieuwe doelen. Daarmee bedoel ik niet dat we
alles wat de voorbije jaren was, overboord gaan
gooien. We zijn gestart met nieuwe mensen in
bepaalde functies zoals: parcours, catering,
voorzitter; dit brengt nieuwe ideeën met zich
mee.
Ik zal tijdens mijn voorzitterschap, de ingeslagen weg verder trachten te
bewandelen, rekening houdend met elk individu en de ervaring die we
de voorbije 40 jaar hebben opgedaan. Daarvoor vraag ik aan u allen uw
steun en betrokkenheid, elk op zijn manier, omdat dit belangrijke
waarden zijn voor onze vereniging.
De maand maart dient zich aan. Laat ons hopen dat we stilaan de
lentekriebels mogen voelen. Het kaarttornooi zit erop; vraag is of de
‘zaterdag-formule’ de juiste keuze is geweest? Evaluatie moet hierover
gemaakt worden.
De nieuwjaarsreceptie met een terugblik op 2019, wat een succesjaar
was, met het jaarprogramma waarin tevens de begroting 2020 werd
voorgesteld, werd positief onthaald door de aanwezigen. We konden
ook Karl Scheers in de bloemen zetten voor 2.603km die hij 2019 heeft
gewandeld, proficiat Karl!
De winterwandeling in Ruisbroek Flegado was een succes. Wat de
wandeling in Puurs betreft hadden we minder geluk; de weergoden
waren ons minder goed gezind. Niettegenstaande dàt, mochten we
1.164 wandelaars verwelkomen. Met deze wil ik alle mensen bedanken
die op één of andere manier hun medewerking hebben verleend tot
het welslagen van deze winterseries. We hebben nu ook een
werkgroep ‘parcours’, die op regelmatige tijdstippen samenkomt om de
toekomstige wandelingen en parkeermogelijkheden te bespreken. Een
prachtig initiatief!

Onze eerste busuitstap staat geprogrammeerd op 8 maart naar Aalter.
Het zal even aanpassen zijn voor ons allemaal. Een nieuwe manier van
werken, voorafgaand inschrijven en betalen. We hebben uit het
verleden geleerd en daaruit onze lessen moeten trekken. Een
proefperiode wordt ingebouwd en zal achteraf geëvalueerd worden.
Een busreglement zal uitgewerkt worden om alle misverstanden te
vermijden.
Op zaterdag 18 april gaat onze wandeling voor eigen leden door. Vorig
jaar uitgesteld wegens overdruk programma maar nu opnieuw
voorgesteld door onze mensen van het parcours, waarbij de
mogelijkheid wordt geboden aan onze leden om één van onze eigen
parcours te verkennen. Rustposten worden tevens voorzien.
In januari zijn we ook gestart met de eerste voorbereidingen van de
‘Wandel3daagse 2020’. Een organisatie dat in het teken zal staan van
‘beleven’ met startplaats in cc Binder, zaal de “Spil”. De speelplaats van
de SJABI-school zal voor die gelegenheid omgebouwd worden tot een
gezellige ‘feel-good’ plaats met attracties, eetstandje… kortom, al het
nodige zal er aanwezig zijn.
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

IBIS NIEUWS
UITSTAP BUSREIZEN 2020
Dit jaar doen wij, voor onze busuitstappen, beroep op de
busmaatschappij De Boeck Tours, Heikant 119 - 9240 Zele.

Meer info over dit hedendaags autocarbedrijf, dat garant staat voor
een ijzersterke service, vindt u op : http://www.autocars-de-boeck.be/
De geplande busreizen voor 2020 zijn op :
➢ Zondag 8 maart 2020 : 40ste Marsen van Aalter te Aalter (O.-Vl.)
Na deze busreis, mogelijkheid om in ’t Fortpaviljoen ‘Vol au vent en frietjes
met rauw witloof’ te eten (10€) voor zover (Hendrik  0475 31 17 62 /Karine
van de Fortvissers  0479 01 30 83) werd verwittigd vóór 1 maart 2020 (zie
mails 7 en 11/2/2020).

➢ Zondag 5 april 2020: 7de VGDS Verbandswanderung te Burg-Reuland
(Luik)
➢ Zondag 26 april 2020 : Vlaanderen Wandelt te Koksijde (W.-Vl.)
➢ Zondag 24 mei 2020 : Jubileumtocht 40 jaar WSV Milieu 2000 te
Lommel (Limburg)
➢ Zondag 7 juni 2020 : 38ste Bezantentocht te Koekelare (W.-Vl.)
➢ Zondag 13 september 2020 : 12ste Nazomertocht te Wenduine (W.Vl.)
➢ Zondag 11 oktober 2020 : 28ste Rose Gronontocht te Essen
(Antwerpen)
➢ Zaterdag 31 oktober 2020 : Halloween Pompoentocht te Zottegem
(O.-Vl.)
Of, na elke busreis, de mogelijkheid bestaat om iets te eten in ons
Fortpaviljoen zal ‘geval per geval’ bekeken worden in samenspraak met
Karine van de Fortvissers. Wij houden u op de hoogte.

KAARTSEIZOEN 2019-2020
Felicitaties aan de winnaar Jos Wouters en bedankt
aan alle kaarters dat jullie zó enthousiast hebben deel
genomen.
KAARTSEIZOEN 2019-2020
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CLUBINFO
WANDELSPORT VLAANDEREN
Vanaf heden zal dit een nieuwe rubriek zijn
in ons wandelboekje. Onderstaande info wordt ons toegestuurd door
de federatie Wandelsport Vlaanderen vzw en richt zich, in dit geval,
enkel tot ons clubbestuur. Omdat sommige mededelingen wel nuttig
kunnen zijn voor onze wandelaars vinden wij het opportuun jullie
hiervan op de hoogte te brengen. Heb je vragen hieromtrent,
contacteer dan Frans De Wilde, verantwoordelijke ‘Ledenadministratie’
(0476 37 87 64 of via email: fransdewilde@telenet.be).
Opgelet! Leden nemen zelf nooit rechtstreeks contact op met de
Federatie; dit mag enkel gebeuren vanuit het bestuur.

IN MEMORIAM
Onze oprechte deelneming gaat naar de families :
- Verbruggen - Fariseau bij het overlijden van Lucia Fariseau, moeder
van Jean-Pierre Verbruggen, overleden op 7 december 2019.
- Piessens – Van Den Berghe bij het overlijden van Fons Piessens,
broer van Agnes Piessens, overleden op 28 december 2019.
- Doms – Van Rompa, bij het overlijden van Gilbert Doms, broer van
Paul Doms, overleden op 1 januari 2020.
Ik wil iedereen bedanken voor de blijken van
deelneming bij het overlijden van mijn moeder
Lucienne Fariseau.
Vanwege Jean-Pierre Verbruggen
Breendonkdorp 1, Breendonk

WEG MET STRESS : Door een half uurtje een frisse neus te halen
tijdens het wandelen kom je tot rust en vermindert je stress.
JE VERBRANDT CALORIEËN : Bovendien bouw je spieren op en worden
vetten afgebroken. Het is dus een eenvoudige manier om op je
lijn te letten.
JE SLAAPT BETER : Je krijgt veel zuurstof binnen, je ontspant en je
zit niet naar een scherm te staren.
JE SPIJSVERTERING VERBETERT : Je spijsvertering verloopt vlotter en
een betere spijsvertering betekent een plattere buik.
JE HART IS GEZONDER : Een lagere bloeddruk en een lager
cholesterolgehalte. Doe je dit dagelijks, dan verminder je de
kans op een hartaanval met maar liefst 40%.
SCHOON POEPKE : Je achterwerk ziet er beter uit en ook je dijen
en kuitspieren zorgen dat benen een betere vorm krijgen.
JE HEBT MEER ZIN IN SEKS : Door dagelijks te bewegen heb je meer
zin in seks. Maak dus eerst samen een romantische wandeling
alvorens samen het bed in te duiken.

JAARVERSLAG 2019
ALGEMENE VERGADERING IN EEN NOTENDOP
Verwelkoming door de voorzitter Bert Peeters.
De algemene jaarvergadering wordt geopend met één
minuut stilte voor alle aanverwanten die ons, het
voorbije jaar, ontnomen zijn.
Toelichting op de Powerpoint-Presentatie1 door de
secretaris Hendrik Van Reck over de rubrieken :

Historiek Wandelaars

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

Busuitstappen 2020

Zie IBIS INFO in huidige editie ‘Maart-April 2020’ onder de rubriek IBIS
NIEUWS.
Plus-Wandelingen – Eerste semester 2020

Zie IBIS INFO in de editie ‘Januari-Februari 2020’.
Puntenkaartwandelingen – Eerste semester 2020

Zie IBIS INFO ‘Januari-Februari 2020’.
1

Wie in het bezit wil zijn van de integrale PowerPoint-Presentatie kan dit
aanvragen via een mailtje naar : ibispuurs@gmail.com

Medewerkerskaart 2020

Zie IBIS INFO ‘Januari-Februari 2020’.
Kaartnamiddagen seizoen 2019-2020

Zie IBIS INFO ‘November-December 2019’ en uitslag in huidige editie
‘Maart-April 2020” onder de rubriek IBIS NIEUWS.
Wandelevenementen 2020

Bij het verschijnen van deze IBIS INFO is de 2de wintertocht nu ook
afgelopen. Hieronder, een overzicht van het aantal wandelaars die we
nu al, op onze twee organisaties, mochten verwelkomen
(medewerkers inbegrepen) :
WANDELTOCHTEN 2020

1ste Wintertocht 5/01/2020
2de Wintertocht 2/02/2020

AANTAL

TOTAAL

1.484
1.142

2.626

Feestevenementen 2020

Begroting 2020

De dia over de begroting 2020 wordt toegelicht door
Maria Hermans, onze penningmeester. De raming is
gebaseerd op prijzen en cijfers van het afgelopen jaar en
uitgaande van 6.500 wandelaars.
Maria benadrukt dat, wie de cijfers van de boekhouding
wil nakijken, deze, te allen tijde, beschikbaar zijn ter
inzage.

Cérémonie protocollaire

Als afsluiter worden gewezen voorzitter Arnold
Plettinckx, parcourmeester Paul Doom en
verantwoordelijke van de catering Magda Van
Rompa in de kijker gezet èn bedankt voor hun
loyaliteit, enthousiasme en inzet gedurende al die
jaren binnen onze vereniging.

‘And last but not least’ nog een speciale attentie voor ons Ibislid, Karl
Scheers, fervent wandelaar, die voor 2019 zo maar eventjes 2.603km
op zijn palmares mocht schrijven (waaronder 84 wandelingen uit de
Marching).
Onze wandelclub kon deze gelegenheid
dan ook zomaar niet laten voorbij gaan.
Hij
mocht
hiervoor
ook
een
geschenkmand met lekkers in ontvangst
nemen.

De vergadering wordt afgesloten met spijs en drank terwijl
herinneringen uit de oude doos en foto’s van het afgelopen jaar op het
grote scherm worden geprojecteerd, waarvoor een DIKKE MERCI
aan onze fotografen!

SSST… HIER WANDELT DEN IBIS
Zondag 1/03/2020
1910 KAMPENHOUT (Vl.-Brabant)
Jef Pijp-tochten
4-7-11-15-18-21-25 km
07.30-15.00u
HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL VZW
Start : School Ter Bronnen, Tiendeschuurstraat 17 - Kampenhout.
Speurend naar de eerste tekenen van een naderende lente wordt het
genieten in het landelijke Kampenhout. Je wandelt door het
natuurgebied Torfbroek en Hellebos en je maakt ook gebruik van de
talrijke aanwezige veldwegen. Een echte natuurwandeling!
Zaterdag 7/03/2020
1861 WOLVERTEM (Vl.-Brabant)
Voorjaarstocht
6-12-18 km
08.00-15.00u
WSV ’T FLUITEKRUID WOLVERTEM
Start : Feestzaal Rossem, Kleinendries 6 - Wolvertem.
Zeer landelijke tocht door de Kouters rondom Rossem. Rustpost in
Steenhuffel bekend door de Brouwerij Palm.
Zondag 8/03/2020
9880 AALTER (O.-Vlaanderen)
40ste Marsen van Aalter 5-10-15-20-30 km
07.00u-15.00
WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW
Start : Sportpark, Lindestraat 17 – Aalter.
Door bos en veld stap je naar de groene
deelgemeente Bellem.
RESERVEREN & BETALEN (8€) tegen ten laatste :
woensdag 26/02/2020 bij Hendrik Van Reck via :
 0475 31 17 62 hendrik_11@hotmail.com
Overschrijving : IBAN : BE 74 7885 1805 4407 BIC : GKCCBEBB
met vermelding van het aantal (namen en voornamen) + Bus
gevolgd door locatie “Aalter”.
Vertrek bus : 08.00u JOC WIJLAND te Puurs.
Na de busreis, een maaltijd in ’t Fortpaviljoen mogelijk voor zover werd
verwittigd vóór 1 maart 2020 :
Hendrik  0475 31 17 62 /Karine van de Fortvissers  0479 01 30 83

Zondag 22/03/2020
8200 MECHELEN (Antwerpen)
Gouden Caroluswandeling – Tivolitocht
4-8-12-15-20-28 km
08.00-15.00u
WANDELCLUB OPSINJOORKE MECHELEN VZW

Start : Wijk- en lokaaldienstencentrum De Schijf, Lijsterstraat 2 Mechelen.
Ideale dag voor een wandeling met de kinderen door het Tivolipark.
Vanaf 12km wandel je door het gebied Battenbroek, langs de Nete en
het Fort van Walem, domein Roosendael, het Kauwendaalbos en
Tivolipark.
Zaterdag 28/03/2020 2840 TERHAGEN (Antwerpen)
Klinkaerttocht – Memorial André Vanheuckelom & Fr. 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 de rustige
wandelwegen van Terhagen, Boom en Reet.
Zondag 29/03/2020
2000 ANTWERPEN (Antwerpen)
Antwerpen Wandelt – Sint-Annatochten
4-5-8-11-15-21-25-30-35-42 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-Annekestrand, Galgeweel, Middenvijver. Langere
afstanden langs Burchtse Weel en Rechteroever. 5km is een
zoektocht.

Zaterdag 4/04/2020
3080 TERVUREN (Vlaams-Brabant)
42ste Lentetocht
4-6-12-18-25-32 km
07.00-15.00u
WSV TERVUREN-BOS VZW
Start : Koninklijk Atheneum Tervuren, Hippolyte Boulengerlaan 7 Tervuren.
Start 32km tot 10u. 18-25km tot 13u.
Zondag 5/04/2020
4790 BURG-REULAND (Luik)
7.VGDS Verbandswanderung 5-10-20 km
07.00u-14.00
VGDS-VOG
Start : Vereinssaal Zum Steinemann,
Espeler-Fuhrt 7 – Burg-Reuland.
Wandelen in de heerlijke Oost-Belgische
natuur in Espeler.
RESERVEREN & BETALEN (8€) tegen ten laatste :
woensdag 25/03/2020 bij Hendrik Van Reck via :
 0475 31 17 62 hendrik_11@hotmail.com
Overschrijving : IBAN : BE 74 7885 1805 4407 BIC : GKCCBEBB
met vermelding van het aantal (namen en voornamen) + Bus
gevolgd door locatie “Burg-Reuland”.
Vertrek bus : 08.00u JOC WIJLAND te Puurs.
De gemeente Burg-Reuland wordt gerekend tot de streek Belgische
Eifel. In de zuidoostelijke uithoek van de
gemeente is het drielandenpunt van België,
Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg
gelegen.
In het deelgebied Reuland bevindt zich de
ruïne van Burcht Reuland als een
bezienswaardigheid.

Zaterdag 11/04/2020 2800 MECHELEN (Antwerpen)
Lentetocht 7-14-21-28 km
08.00-15.00u
DE VAARTLANDSTAPPERS

Start : Ons Huis, Battelse Bergen 28 - Mechelen.
Wandelen in de Mechelse natuurgebieden met vertrek vanuit het
mooie Battel, verscholen in het groen aan de Leuvense Vaart.
Je wandelt door den Battelaar, Tiegembroek, het Vrijbroekpark, langs
de Vaart, de vallei van de Zenne en het Zennegat.
Zondag 12/04/2020
2850 BOOM (Antwerpen)
6de Kleiputtentocht 4-7-9-12-14-21-25-28 km
07.00-15.00u
WSV SCHORRESTAPPERS
Start : APB De Schorre, Schommelei 1 - Boom.
Wandeling langs de groene pracht van de Rupelstreek. Gratis
versnapering (zolang de voorraad strekt). Zoektocht voor kinderen
van 3 tot 12jaar.

Vrolijke
Paasdagen

Maandag 13/04/2020
2880 BORNEM (Antwerpen)
51ste Paastochten 6-10-15-20-25-30 km
07.30-15.00u
WANELCLUB 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 tot in
het dorpje Wintam. De 30km maakt hier nog een lus.

Zaterdag 18/04/2020

Info over het parcours (startplaats, startuur, rustposten)
en over de deelname in de onkosten, voorinschrijvingen
en betalen, volgen later via email.

Zondag 19/04/2020
35ste Lippeloboswandeling
WVK PUURS VZW

2890 LIPPELO (Antwerpen)
6-10-15-20 km
07.30-15.00u

Start : Parochiezaal Sint-Stefaan, Broekstraat 22 - Lippelo.
Nieuwe omlopen! Nieuwe verzorgde rustpost.

Zaterdag 25/04/2020 7134 LEVAL-TRAHEGNIES (Hainaut)
Marche des Bois 5-10-20-30-40-50km
06.00-15.00u
LES TATANES AILÉES EPINOIS

Start : Cercle l’Union, rue Salvador Allende 208 - Leval-Trahegnies.
Start van de 50km tot 9u.

Zondag 26/04/2020 - VLAANDEREN WANDELT

WANDELSPORT VLAANDEREN
4,5-7-11-15-20-24-33-37-42 km

7.00-15.00u

¹
Start : Luchtmachtbasis Koksijde,
Robert Vandammestraat 100 Koksijde.

Vertrek bus : 08.00u JOC WIJLAND te Puurs.
RESERVEREN & BETALEN (8€) tegen ten laatste :
woensdag 15/04/2020 bij Hendrik Van Reck via :
 0475 31 17 62 hendrik_11@hotmail.com
Overschrijving : IBAN : BE 74 7885 1805 4407 BIC : GKCCBEBB
met vermelding van het aantal (namen en voornamen) + Bus
gevolgd door locatie “Koksijde”.

3-5-7-12-14-21-25-30-35-42 km

7.00-15.00u

Start : Sportloods, Pastinakenstraat - Asse.

¹

De busreis is eveneens een

wandeling alhoewel niet vermeld op de

PLUSWandelingenkaart. Het gratis drankbonnetje word je, tegelijkertijd met de
inschrijving, overhandigd.

VLAANDEREN WANDELT 26 APRIL 2020

Vlaanderen Wandelt is een unieke wandel- en belevingshappening, die
jaarlijks de afspraak betekent van menig jonge en minder jonge
recreant, van de geoefende wandelaar tot de fanatieke hiker.
Wandelsport Vlaanderen vzw koos Asse en Koksijde-Oostduinkerke uit
als gastgemeenten. Twee Vlaamse toplocaties die op zondag 26 april
a.s. ongetwijfeld het middelpunt zullen vormen van de recreatieve
wandelsport.
Voor beide locaties, hieronder telkens een woordje uitleg door
desbetreffende organiserende wandelclubs.

KOKSIJDE – OOSTDUINKERKE
Gestuwd door Wandelsport Vlaanderen vzw en
gemeente
Koksijde-Oostduinkerke
zal
Wandelclub Nieuwpoort vzw bovenal de
logistieke ondersteuning op zich nemen. Een
nieuwe formule die alle kansen krijgt die ze
verdient. Hopelijk wordt deze Vlaanderen
Wandelt “new style” de aanzet voor een nieuw
elan.
De sterkste troef van Wandelclub Nieuwpoort vzw is ongetwijfeld haar
grote schare enthousiaste medewerkers. Maar er is véél meer.
Vlaanderen Wandelt op 26 april 2020 in Koksijde wordt in de eerste
plaats een wandeltocht met totaalbeleving waarin alle elementen van
de wandelsport aan bod zullen komen. De organisatie bevat tal van
bruisende, aantrekkelijke en innoverende elementen.
Zo is er
waarschijnlijk voor het eerst op Vlaanderen Wandelt de mogelijkheid
om 60 km te wandelen.

Bovendien wordt er zowel voor de deelnemers aan de 50 en 60 km een
groepsstart voorzien om 5 uur ’s morgens. Deelnemers die nog
worstelen met de slaap zullen op dit vroege uur verwelkomd worden
met muziek, zodat ze al snel klaar zijn om elke uitdaging aan te gaan.
Er wordt gestart vanuit een unieke locatie. De luchtmachtbasis van
Koksijde, de vroegere basis van de reddingshelikopters aan zee, spreekt
menig boekdeel. Voordeel van deze startplek is dat ze voor velen
mythisch is en er voldoende ruimte aan parkeergelegenheid is.
We zorgen er tevens voor dat alle deelnemers minstens één keer de
zee zien. Wandelaars van de korte afstand worden gratis met
pendeltreintjes naar de zeedijk gebracht. Maar Vlaanderen Wandelt
Koksijde is zoveel meer dan zand, strand en dijk. Voor de jongste
wandelaars hebben we ons laten inspireren door de figuur van Jef Nys,
die heel vaak in het Jommekeshuis in Koksijde verbleef. Het kidspad
staat volledig in het teken van deze stripheld.
Alle afstanden maken kennis met de schoonheid van het natuurgebied
De Noordduinen. Naast de Noordduinen, Ter Yde en de Doornpanne
trekken de lange afstanden ook nog eens door natuurgebied Westhoek,
geklemd tussen de Franse grens en De Panne.
Verder maak je kennis met de voormalige
abdij Ten Duinen en stap je dwars door het
gemeentehuis, waar de hangende cockpit
als een zwevend eclipsvormig ei indruk
maakt.
Het is duidelijk: de club en haar medewerkers zetten op zondag 26 april
2020 samen met de gemeente Koksijde en Wandelsport Vlaanderen
vzw hun beste beentje voor.
Je komst zal hen een hart onder de riem steken om zich achteraf nog
vele jaren ten dienste te stellen van de wandelsport in het algemeen!

ASSE
Al meer dan 25 jaar is het de betrachting van WRC Manke Fiel vzw om
de mooiste hoekjes van Asse en omgeving aan te prijzen tijdens hun
tochten. De club wist niet alleen Wandelsport Vlaanderen vzw te
overtuigen om hun jaarlijks wandelevenement Vlaanderen Wandelt in
Asse te organiseren. Ze mogen tevens rekenen op de medewerking en
logistieke steun van het gemeentebestuur.
In de vorige eeuw hadden ze in Asse een pionier van
de wandelsport, met name Theophiel Van
Vaerenberg, alias Manke Fiel. Zijn Museum De
Vaerenbergh bouwde hij uit als een pleisterplaats,
waar de wandelaars tot rust konden komen en
genieten van het mooie uitzicht over het glooiende
Pajottenland.
Helaas, na het overlijden van de conservator ging het museum teloor,
maar de prachtige omgeving is evenwel gebleven.
De kleine
boerderijtjes van weleer zijn ondertussen grotendeels omgebouwd tot
residentiële woningen.
Dat Asse véél te bieden heeft, leid je niet alleen af uit hun slogan
‘Verrassend Veelzijdig’.
Asse heeft ook een rijke geschiedenis. De Nerviërs hadden er hun
thuisbasis en ook de Romeinen bouwden er ooit een oppidum, een
hoger gelegen natuurlijke verdedigingsplek ten tijde van de Kelten. Wil
je meer vernemen over de geschiedenis van Asse, bezoek dan zeker het
Erfgoedmuseum Asse (EMA), gevestigd in het oude O.L.V.-Gasthuis, dat
nu cultureel centrum is. Het bezoek is gratis tijdens Vlaanderen
Wandelt.

Dat Asse enigszins de toegangspoort is tot het Pajottenland en
anderzijds de Brabantse Kouters, maakt dat men tijdens Vlaanderen
Wandelt kan genieten van het mooie landschap van deze beide regio’s.
De hopcultuur en de lekkere bieren uit onze regio als geuze en kriek,
kan men het best smaken op een terrasje op de Markt onder het
waakzaam oog van de Hopduvel.
Wie Vlaanderen Wandelt beleeft in Asse, zorgt niet alleen voor lichaam
en geest, maar neemt ongetwijfeld mooie herinneringen mee naar huis.

HETGEEN ZIJN PAD KRUIST
Hieronder, een artikeltje van Bart Liekens, een niet-Ibislid maar die toch
zo vriendelijk was om zijn belevenissen met ons te delen tijdens de 2de
Ibis-wintertocht (10km) op 2 februari 2020 te Puurs-Sint-Amands.

EIEREN NAAR DE CLARISSEN
Mijn eerste kilometertjes van het jaar 2020 in mijn wandelsloffen heb ik
achter de rug.
Plaats van afspraak was de 2de Wintertocht van Wandelclub Ibis. Een
tocht, waar … eieren meer dan ooit centraal stonden.
Toen ik ’s morgensvroeg de startzaal betrad, zag ik een bordje staan
waar een boterham met spek en eieren te koop werd aangeboden.
2,5€ als mijn geheugen me niet in de steek laat. Ik heb er me niet aan
gewaagd. Business first …
Mijn
oorspronkelijke
bedoeling was om de
wandeltour van 16 km te
doen.
Maar
het
regenweer en enkele
spekgladde
(dito:
modderachtige) stroken
beslisten er anders over.
Foto: Bart Liekens

Bij de laatste strook van 4,2 kilometer werd er langs de waterkant wel
een èchte Van der Poel strook-aangeboden. Alhoewel het parcours op
het wereldkampioenschap veldrijden er nog beter bij lag dan aan het
“Tekbroek’. Spekglad, modderachtig en om het in ‘Ter land ter Zee en
in de lucht-termen te zeggen: #benblijdatikglij.

Daarom toch maar besloten om de wandeling wat in te korten tot
10km. Een minzame voorbijganger in regenponcho maakte er me
attent op. ’t Ligt er nogal vettig bij, hé, mijnheer. Tja, wat kan een
mens
daarop
antwoorden.
Iets
in
de
stijl
van
#ikbentochvanderpoelniet.
Maar ach, voor de rest was het een mooi parcours om te doen. Alleen
zaten de weergoden de Ibissers van dienst niet mee. Misschien
volgende keer toch een suggestie voor Karl, Kris en Marleen om eieren
naar de Clarissen te brengen. #prayvoorbeterweer, me dunkt. Zeker
met hun 3de tocht op 16 februari in het vooruitzicht. Of moet ik toch
dat boterhammetje met spek en eieren extra verorberen?
Foto’s: Karl Scheers

ALS DE LENTE LONKT
Als de lente lonkt … geen excuses meer om binnen te blijven.
Integendeel; een weldadige wandeling tussen de bomen vermindert
niet alleen je stress, het is ook gewoon leuk!
Hieronder, de meest betoverende boswandelingen op een rij. Echte
aanraders, ééntje in elke Vlaamse provincie.
ANTWERPEN

Blaasveldbroek

Met 33ha aan vijvers
is
natuurdomein
Blaasveldbroek
in
Willebroek
een
trekpleister
voor
watervogels, kikkers
en libellen. Daarnaast
kan je er op het otteren bevereiland met
een beetje geluk ook, jawel, èchte bevers spotten.
Onze Ibissers hebben deze omgeving al eens mogen verkennen dankzij
onze gids Kenny.
VLAAMS-BRABANT

Hallerbos

Dit bosgebied tussen de Zenne en
het Zoniënwoud is dankzij het
prachtige paarse tapijt van wilde
hyacinten
een
èchte
publiekslieveling. De hyacinten
bloeien traditioneel vanaf half
april tot en met de eerste week
van mei.
Let wel op: de bloeiperiode hangt deels af van de
weersomstandigheden en kan dus licht afwijken. Houd voor de
zekerheid de website www.hallerbos in de gaten.

OOST-VLAANDEREN

Muziekbos

Ook in Ronse en Maarkedal staan de boshyacinten in april en mei in de
bloei. Het resultaat is een prachtig blauw bloementapijt.
Wist je overigens dat dit
bos weinig met muziek te
maken heeft? De naam
verwijst naar het Keltische
woord “muz” wat zoveel
betekent als “moeras”.
WEST-VLAANDEREN

Hellegatbos

Op de heuvelflank van de Rodeberg in Westcouter ligt het Hellegatbos.
Dit gebied is iets meer dan 45ha groot en een aanrader voor een fikse
wandeling. Laat je niet misleiden door de onheilspellende naam van dit
bos want het zal je met zijn
diversiteit en prachtige
vergezichten
aangenaam
verrassen.
Bij het Hellegatbos vind je
‘Speelberg De Kosmos’, een speelzone van iets meer dan 7ha waar de
kinderen naar hartenlust kan ravotten.
LIMBURG

Pietersembos

Dit bos maakt deel uit van het
‘Nationaal Park Hoge Kempen’.
De leukste manier om het te
verkennen?
De ‘Pietersheim
BosRoute’, één van de enige twee
premiumwandelroutes van ons
land
die
vertrekt
vanuit
Waterburcht Pietersheim en je
door de dichte dennenbossen, oude
uitgestrektheid van het domein leidt.

beukendreven

en

de

BEER WALK
Begin 19de Eeuw telde Brussel 50 brouwerijen. In 2000 bleef er maar
één over. Gelukkig is bier brouwen in de hoofdstad aan een revival
bezig. Een mooi excuus om een ‘Beer Walk’ uit te proberen. M.a.w.
onze hoofdstad verkennen via een kroegentocht met lokale bieren.

Parcours
Ons vertrekpunt ligt op een steenworp van Molenbeek en is op zich al
verbazend. Bij de woorden “bier”, “kroeg” en ”Brussel” denk je immers
spontaan aan de bekende, aloude cafés in de buurt van de Grote
Markt: de Bécasse met zijn geuze in aardewerken kruiken, de Mort
Subite met zijn obers in witte schort, de marionetten van het Estaminet
van Toone …
De vraag stelt zich of we daar ècht nog langs moeten? Deze cafés vind
je in alle toeristische gidsen. De èchte Brusselaars komen er niet meer.
Daarom beginnen we onze kroegentocht liever in de buurt van het
kanaal want het is hier dat de al bestaande Brusselse brouwerijen zijn
gevestigd en waar je binnenkort ook de nieuwe zult vinden.

Nieuwe smaken, oude traditie
Aan de overkant van de straat ligt zo’n nieuwe brouwerij, het Brussels
Beer Project, een coöperatieve opgericht via crowdfunding. De bieren
die ze hier maken spelen bewust in op eigentijdse smaken en trends.
Elk jaar ontwikkelen enkele brouwers uit de hele wereld, een twintigtal
recepten die ze vervolgens door het publiek laten testen.
Eéntje daarvan is de Babylone, gebrouwen van gegist brood afkomstig
van onverkochte broden uit supermarkten. Het brouwsel smaakt
aangenaam bitter.

Dan gaat de tocht verder naar de vlakbij gelegen Sint-Katelijnewijk, een
ideale omgeving om de geschiedenis van het Brusselse bier op te
rakelen.
Op de Zenne bevond zich toen de middeleeuwse haven van Brussel.
Om hier bier te brouwen gebruikten de Brusselaars het water van de
rivier, die dan al vervuild was. Ze consumeerden m.a.w. hun eigen
ontlasting. Gelukkig vereist het brouwen van bier dat het water wordt
gekookt en tegelijk belet de toegevoegde gist dat bacteriën zich
vermenigvuldigen.
Aanvankelijk werd bier in kleine hoeveelheden gebrouwen, voor eigen
gebruik.
Rond de 12de eeuw komen de eerste ambachtelijke
brouwerijen van de grond die uitgroeien tot een
machtige gilde. In de loop van de 16de eeuw daalt hun
aantal drastisch door de overwelving van de Zenne en
de komst van grote industriële brouwerijen die
goedkoop bier produceren.
Ook de twee
wereldoorlogen deden veel kleine brouwerijen de das
om, omdat de Duitsers de koperen brouwkuipen
aansloegen om er munitie van te maken. Met als
gevolg dat er tegen 2000 nog één brouwerij in de hoofdstad ter plekke
bier maakte : de brouwerij Cantillon.
Vandaag telt de hoofdstad zes brouwerijen met een redelijke productie
en tal van microbrouwerijen die soms maar een honderdtal liter per
jaar brouwen.

Santé !
De Sint-Katelijnewijk is vandaag een aaneenschakeling van
terrassen en trendy bars. Daar bevindt zich o.a. het café
Chez Bobonne, een bescheiden café waar volgens de
legende de laatste Brusselse heks werd verbrand. Je kan
er proeven van het nieuw lokaal bier met een naam die
genoeg zegt over zijn afkomst: de Curieuse Neus van de brouwerij En
Stoemelings.
Zonder dronken te zijn voel je de alcohol langzaam naar het hoofd
stijgen. Bierproeven zorgt voor een ontspannen sfeer, doet de mensen
lachen, laat hen scherper genieten van de charme van de hoofdstad…

Daarna volgt een bezoek aan de Paon d’Or, de stamkroeg van Arno met
vervolgens een wandeling naar de Sint-Gorikshallen. Wat ooit een
eilandje en in de jaren ’80 zelfs een gevaarlijke buurt was, is nu een
overdekte markt en een bijzonder trendy plek. De stenen zuil in de
hallen verwijst naar de hopplant en het bierbrouwen want hij is
afkomstig van de abdij van Grimbergen.
De tocht gaat verder richting het hart van de Vijfhoek. Via de Grote
Markt en het schitterende Brouwershuis beland je op het
Fontainasplein. Hier moet je binnen bij Moeder Lambic dat volgens
bierwebsite ‘RateBeer’ bij de beste biercafés ter wereld hoort. Tijd om
hier te genieten van een geuze van Cantillon met zijn typische zuren.

ZES op en top Brusselse brouwerijen
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cantillon : https://www.cantillon.be/
Brasserie de la Senne : https://www.brasseriedelasenne.be
Brussels Beer Project : https://www.beerproject.be
En stoemelings : https://www.enstoemelings.be
No Science : https://www.noscience.be
L’Hermitage : https://www.ermittagenanobrasserie.be

Praktische tips
➢ Rate Beer : Site met o.a. de beste Belgische bieren
Info op : https://www.ratebeer.com/beer/country/belgium/23/
➢ BeerWalk : een kroegentocht voor 8 tot 10 personen duurt drie uur
en laat je proeven van vier verschillende bieren voor 39€ per
persoon. De tocht kan aangepast worden naargelang de interesses
van de groep.
Info op : https://www.beerwalk.be/nl/brussel/bierwandeling/
➢ BeerBus : stadsbezoek met bierproeverijen aan boord van een
gerenoveerde legerambulance uit de jaren ’40.
Info op : https://www.brussels-beerbrus.com
(enkel in het Engels & Frans).
Een kroegentocht/busrit met gids in het Nederlands kan wel.

DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter : PEETERS Bert
Victor Vergauwenstraat 7 – 2870 Puurs-Sint-Amands
 0475 87 92 68
bert@peeterslambrechts.be

Ondervoorzitter a.i. : HERMANS Ronnie
Schaapsveld 32 – 2870 Puurs-Sint-Amands
 0479 32 15 41

ronniehermans@skynet.be

Bestuurslid : 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 & Verantwoordelijke busreizen :
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
 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
 0486 86 02 11

kris_andries@yahoo.com

Parcours : VAN ACOLEYEN Dominiek
Richard Caluwaertsstraat 6 – 2880 Bornem
 0498 49 96 93

dominiekvanacoleyen@hotmail.com

Kledij : DE SMET Annie
Neerheidedreef 37 – 2870 Puurs-Sint-Amands

 03 889 83 01

Logistiek :

Catering : VAN BREEDAM Christiane
Dorpshart 50/21 – 2870 Puurs-Sint-Amands
 0474 37 97 07

chrisvanbreedam54@gmail.com

Ledenadministratie
DE WILDE Frans
Monnikheide 12 – 2870 Puurs-Sint-Amands
 03 889 30 54
 0476 37 87 64

fransdewilde@telenet.be

