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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  

Onze laatste Info van 2017 rolt deze maand 

reeds van de band.  Wat gaat het toch snel in 

het leven, en wat een raar zomertje hebben we 

toch weer doorgemaakt! Goed en mooi 

voorseizoen, gekoppeld aan een middelmatige 

juli- en augustusmaand. 
 

Nogal goed dat onze organisaties voortreffelijk weertje kregen 

voorgeschoteld, want zowel met onze 3Daagse als met onze BBQ 

waren we goed af.  Onze uitstap naar Oostenrijk was ook een 

voltreffer op elk gebied.  Weersomstandigheden, verblijf, gids… en 

hierbij mogen we zeker ook onze eigen mensen (Frans en Maria) niet 

vergeten.  Heb ook jaren dergelijke organisaties op mij genomen en 

weet dan ook goed wat een voorbereiding daaraan voorafgaat. 
 

Bij het verschijnen van deze Info behoort de kaas- en wijnavond reeds 

tot het verleden en mogen we ons al gaan voorbereiden op de 

komende donkere en koudere winterdagen of, gaan we het voorlopig 

nog bij de herfst houden?  We starten onze winterse bezigheden met 

de traditionele kaartnamiddagen.  De data ervan staan verder in deze 

Info.  Resten dan nog het feest van de Sint voor onze jongeren en de 

Kerstmarkt!  Nog enkele interessante wandeltochten en een laatste 

busuitstap naar de Brugse kerstmarkt.  Hopelijk in betere 

weersomstandigheden dan een paar jaar geleden toen het regende 

(ijswater) van bij het vertrek tot onze terugkeer.  Het wandeljaar 

sluiten we af bij de WVK met hun eindejaarstocht. 
 

We willen hier onze sponsoren Albert en Dianne nogmaals bedanken 

voor die mooie truitjes die we aangeboden kregen en waar we ook 

komen, steeds krijgen we diezelfde vraag “Waar hebben jullie die 

gehaald?”.  



“Vlaanderen wandelt 2019”.  Een brief is onderweg naar 

Burgemeester en Schepenen om samen eens rond de tafel plaats te 

nemen en we hopen uiteraard op een goede en vlotte samenwerking. 
 

Ondertussen zijn we gestart met het samenstellen van een werkgroep 
als voorbereiding op die fameuze Vlaamse Wandeldag die wij 
organiseren op 28 april 2019.  We houden jullie alvast op de hoogte 
met de stand van zaken. 
 

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie zullen we hierover al heel wat meer 
uit de doeken kunnen doen.  Acht jaar geleden hebben we dergelijke 
organisatie al reeds op ons genomen; toen heette dat nog “Nationale 
Wandeldag”.  Zo’n 150tal helpende handjes hebben we die dag zeker 
nodig.  De bereidwilligen kunnen zich nu alvast melden en hebben dus 
nog ruim de tijd om deze periode vrij te houden voor den IBIS. 
 

Bang van een dergelijke organisatie zijn we zeker niet, wat we wèl 
willen bereiken is, dat alle ‘wandelsport minnende wandelaars’ zich 
nog lang IBIS PUURS ‘met een goed gevoel’ mogen blijven herinneren. 
 
Arnold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aan alle Ibissers 

bedankt voor de lieve wensen en 

attenties vanwege 

Frans & Maria DE WILDE – HERMANS 

ter gelegenheid van hun Gouden Jubileum 

Armand & Frida VAN STEEN – TOURNĒ 

ter gelegenheid van hun Diamanten Jubileum 



IBIS  NIEUWS 
 

JAARLIJKS  LEDENFEEST  

Op zaterdag  18 november 2017  gaat, om 
17.00u, ons jaarlijks ledenfeest van start in het 
JOC WIJLAND, Fortbaan 9 te 2870 Puurs. 

Inschrijven  (45€ leden / 70€ niet-leden / 25€ min 12 jarigen)  kan nog 
tot 5 november 2017 
bij Hermans Maria via  03 889 30 54  -   0496 30 69 78 of  
via een overschrijving  IBAN : BE 74 7885 1805 4407   BIC : GKCCBEBB  
met 
vermelding van het aantal (namen/voornamen) + Ledenfeest 2017. 
 

Menu : 
Hapjes vergezeld van bruisend genot 

 

Gebakken zeebaars/Gerookte paling/Zuiderse groenten/ 
Crème van Romanesco 

 

Witloofsoepje met amandelschilfers en witte Porto 
 

Filet pur van het varken/Parmaham/Ratatoulle/Gegrilde 
courget/Tomaat in de oven en zure room 

 

Tarte tatin/Vanille/Speculoos/Caramel van Amareto 
 

Koffie of thee 
 

 
SINTERKLAAS 

Goed nieuws !!! 
De Heilige man komt ook dit jaar weer op bezoek! 

Afspraak op zaterdag 2 december 2017 vanaf 15u. in ons clublokaal. 
Inschrijven, voor kinderen tot 12 jaar, kan tot 19 november 2017  bij : 

Hendrik Van Reck via   03 899 00 76    of     0475 31 17 62 
met graag wat weetjes over de “brave kindjes” via  email :  

hendrik_11@hotmail.com 
  

mailto:hendrik_11@hotmail.com


 
KERSTMARKT 

Op zondag 17 december 2017, jaarlijkse kerstmarkt op 
het Kerkplein in Puurs. 

IBIS is van de partij en jullie zijn allen van harte welkom vanaf 14u ! 
 

KAARTNAMIDDAGEN 2018 
De eerstvolgende kaartnamiddagen, in het clublokaal, 
zijn op zondag :  
 12 november 2017 
 26 november 2017 
 10 december 2017 
 21 januari 2018 
 11 februari 2018 

telkens stipt vanaf 15.45u tot 20u (bijdrage 5€). 

OPGELET !!! Om te voldoen aan de afhaling van een prijs, dient 
men, volgens het intern reglement, deel te nemen aan minstens 3 
van de 5 kaartnamiddagen. 

 

LIDGELD 2018 

Vergeet niet je “Lidgeld 2018” te betalen tegen 
ten laatste 5 november 2017 via een 

overschrijving  : 
IBAN : BE 74 7885 1805 4407   BIC : GKCCBEBB   
met vermelding  van (namen en voornamen) + Lidgeld 2018. 
Dit lidgeld bedraagt  : 16€ voor volwassenen 

8€ voor min 12jarigen 
 

LIDKAART 2018 

De lidkaarten 2018, de klevers, de formulieren 
voor de mutualiteit + aankoop wandelboek 

“Walking in Belgium 2018” (8€ leden/17€ niet-leden) kunnen, in 
het clublokaal worden afgehaald bij Hendrik Van Reck  
op zondag 19 november en 3 december 2017 tussen 16u en 20u. 

  



 
CLUBLOKAAL 

Het clublokaal is gesloten op zondag 
5 november 2017 (Fort Liezele gesloten) 
17 december 2017 (Kerstmarkt Puurs) 
24 december 2017 (Kerstmis) 
31 december 2017 (Nieuwjaar) 

 
PUNTENKAART 2

de
 SEMESTER 2017 

In de (roze) puntenkaart 2de semester 2017 is een 
foutje geslopen. 

De busreis naar Sint-Michiels Brugge, georganiseerd door de 
Globbetrotters vzw is wel degelijk op zaterdag 23 december en niet 
op 24 december 2017.  Sorry! 
 

 

 

IN MEMORIAM 

Onze oprechte deelneming gaat naar de familie 
Dewintere - Van den Bogaert, bij het overlijden van Jacqueline 
Decabooter op 26 augustus 2017, moeder en schoonmoeder van 
Marie-Hélène en Romain. 

 

Waarom wandelen ??? 

 

0% risico … op blessures.  Wandelen maakt bovendien je onderste 
ledematen sterker en verbetert ook nog eens je evenwicht. 
65 kcal …verbrand je per kilometer die je aflegt.  En als je meer calorieën 
wilt verbranden is ‘Nordic Walking’ misschien een optie; je beweegt je 
armen intensiever, samen met de buikspieren en de romp. 
60 minuten … per dag een zachte vorm van lichamelijke inspanning 
beoefenen zorgt ervoor dat je op gewicht blijft tijdens de menopauze 
zonder specifiek hiervoor een dieet te volgen! 

10.000 stappen … per dag houd je gezond.  Begin met 5000 stappen in 
week 1, schakel dan over naar 7500 stappen om tenslotte aan 10.000 
stappen te komen. 
 

  



WANDELWEEKEND  IBIS 

MET  DE  BUS  NAAR  HOUFFALIZE 

Van vrijdag 24 t/m zondag 26 augustus 2018 

 

Het hotel Vayamundo is een hotel gelegen in een unieke bosrijke 
omgeving, omringd door bergen van Belgisch niveau in de provincie 
Luxemburg en op wandelafstand van het centrum van Houffalize. 

U kunt er de hele dag door genieten van rust en natuur.  Genieten van 
de gymzaal, het zwembad en de bar niet te vergeten!  Avondanimatie 
is voorzien en georganiseerde wandelingen (door de wandelfederatie) 
tussen 5 en 35 km over bewegwijzerde wandelwegen met onderweg 
rustposten, kortom wandelen zoals we gewoon zijn!  Tijdens je verblijf 
(op basis van halfpension) kan je genieten van uitgebreide buffetten, 
waarbij de drank tijdens de maaltijden is inbegrepen. 

Wij reserveerden voor Ibis 20 kamers + 5 singles ! 

 Vertrek met de AUTOBUS op vrijdag 24 augustus om 13.30u aan 
het station van Puurs. 

 Terug thuis op zondag 26 augustus omstreeks 18.00u 

INSCHRIJVING ten laatste op 15 januari 2018 
(datum bankuittreksel is bepalend) en dit zolang er plaats is! 

160€ per persoon, singles + 10€ 
op voorwaarde dat er 35 deelnemers zijn. 

BE74 7885 1805 4407 met vermelding van namen + Houffalize 

Tot op een volgende wandeling? 
Frans en Maria  



SSST… HIER  WANDELT  DEN  IBIS 

 

Woensdag  1/11/2017  2990 Wuustwezel (Antwerpen) 
Sterbostochten 6-10-12-18-24-28-35 km  08.00-15.00u 
MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN  VZW 

Start : Sint-Godelievezaal, Achter d’Hoven  –  Wuustwezel. 
Vernieuwde omlopen.  Tocht langs rustige landbouwwegen, 
afgewisseld met mooie groene plekjes als Uilenbos, kasteel van 
Wuustwezel, Schietveldweg.  Grotere afstanden gaan richting 
Loenhout. 
 
Zaterdag  4/11/2017  8300 Knokke-Heist (West-Vl.) 
Canadees Wandelweekend – Monumententocht 
6-10-15-21 km       09.00-14.00u 
WNZB  KONOKKE-HEIST  VZW 

Start : Verwarmde tent, Alfred Verweeplein 1  –  Knokke-Heist. 
Eerste dag van het Canadees Wandelweekend met een wandeling 
door Knokke-Heist o.a. langs het Noordzeestrand en door diverse 
parken.  Onderweg is er bijzondere aandacht voor de vele beelden en 
monumenten die de gemeente rijk is. 
 

Zondag  5/11/2017   2845 Niel (Antwerpen) 
14de Octaaftocht  4-7-12-17-21-28 km  08.00-15.00u 
WSV  SCHELLE  VZW 

Start : TA Den Biezerd, Wirixstraat 56  -  Niel. 
Start 21-28km tot 11.u.  Wandeling langs het prachtige natuurgebied 
Walenhoek, het Niels broek, de gerestaureerde sites van de 
steenbakkerijen en langs de grootste kermis van alle Vlaamse 
gemeentes.  Laatste afstempeling om 17u. 

 

Clublokaal GESLOTEN ! 

  



Zaterdag  11/11/2017  9220 Hamme (Oost-Vlaanderen) 
Wandel Mee Dag – Hamme wandelt 
6-12-16 km        08.00-15.00u 
WANDELCLUB ’T HOEKSKEN  VZW 

Start : Sporthal Meulebroek, Kaaiplein 32  –  Hamme. 
Sportieve wandelhappening in Wuitensgemeente Hamme met zijn 
mooie natuur in een herfstdecor.  Omkadering i.s.m. de Sportraad.  
Gratis smakelijke pannenkoek.  Extra korting voor kinderen. 
 
Zondag  12/11/2017  2870 Ruisbroek (Antwerpen) 
33ste Herfsttochten  5-10-15-20-25-30 km  08.00-15.00u 
WANDEL MEE RUISBROEK  VZW 

Start : Zaal Familieheem, Gasthuisdreef 2  -  Ruisbroek. 
Rustige, landelijke wegen.  Domein Hof Ter Zielbeek en de grot van 
O.L.Vrouw van Lourdes.  Pannenkoeken te verkrijgen in de startzaal. 
 

Kaartnamiddag in Clublokaal vanaf 15.45u 

 

Woensdag  15/11/2017  9250 Waasmunster (Oost-Vl.) 
9de Waasmunster Wandelt 5-10-18 km  08.00-15.00u 
DURMESTAPPERS 

Start : POC, Rivierstraat 4  –  Waasmunster. 
Prachtige tocht voor liefhebbers van de Waasmunsterse velden, 
bossen en de alomtegenwoordige heidegronden.  Aankomst vóór 17u. 
 
Zaterdag   18/11/2017  9185 Wachtebeke (Oost-Vl.) 
Meetjesland … maak het mee – Bibbertocht 
7-14-20-25 km       08.00-15.00u 
DE KWARTELS  VZW 

Start : Sint-Laureins Basisschool (ingang langs de Kerkstraat), Dr. Jules 
Persynplein 5  –  Wachtebeke. 
Vanaf de 14km kan je de winterse sfeer van het Heidebos opsnuiven.  
9de tocht van het wandelcriterium “Meetjesland… maak het mee”.  Bij 
de deelname aan 8 van de 10 tochten ontvang je een Meetjesland 
streekproductenpakket.  Eindcontrole om 17u.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag  19/11/2017  9255 Buggenhout (Oost-Vl.) 
Herfsttocht 6-12-16-20 km     08.00-15.00u 
WSV  DE VOSSEN  VZW 

Start : Zaal Orangerie, Vekenstraat 3  –  Buggenhout. 
Het prachtige Lippelobos en voor de grotere afstanden ook 
Buggenhoutbos in de herfst. 
 
Vrijdag  24/11/2017  1745 Mazenzele (Vlaams-Brabant) 
25ste Tweedaagse Herfstwandelingen – Jubileumtocht 25 jaar Horizon 
6-12-18 km        09.00-15.00u 
WSV  HORIZON OPWIJK 

Start : Sint-Pieterszaal, Steenweg 131  –  Mazenzele. 
Rustige herfstwandeling door deelgemeente Mazenzele, het gehucht 
Droeshout en het Kravaalbos in hersfttooi.  Eindcontrole om 17u. 
 
Zaterdag  25/11/2017  1745 Mazenzele (Vlaams-Brabant) 
25ste Tweedaagse Herfstwandelingen – 19de 50km Horizontocht 
5-10-14-19-25-50 km      07.00-15.00u 
WSV  HORIZON OPWIJK 

Start : Sint-Pieterszaal, Steenweg 131  –  Mazenzele. 
Start 50km tot 9u.  Licht heuvelachtige en verkeersarme 
natuurwandeling door het begin van het Pajottenland, Kravaalbos en 
Pieter-Pauluspad.  Deelname aan de tocht is een toffe ervaring rijker!  

Aankomst vóór 17u.   

 

ZATERDAG  18  november  2017 

 

JAARLIJKS LEDENFEEST  
 
JOC WIJLAND om 17.00u  -  Fortbaan 9 te Puurs 

 

Meer hierover : onder IBIS NIEUWS 



Zondag  26/11/2017  2850 Boom (Antwerpen) 

20ste Aawe Kleiretocht – 10de Herdenkingstocht Wim Vanderbrigghe 
7-10-15-21-28 km       08.00-15.00u 
WSV  DE SCHORRESTAPPERS 

Start : APB De Schorre, Schommelei 1  –  Boom. 
Wandeling langs de Rupel, het pittoreske Klein-Willebroek en door 
prachtige natuurdomeinen Biezenweiden, Broek De Naeyer en 
Hazewinkel.  Gratis jenever voor iedere wandelaar (zolang de voorraad 
strekt). 

Kaartnamiddag in Clublokaal vanaf 15.45u 

 

Zaterdag  2/12/2017  1880 Ramsdonk (Vl.-Brabant) 
23ste Antivriestocht  6-12-18-24 km   08.00-15.00u 
DE SLUISSTAPPERS  VZW 

Start : Parochiezaal Ramsdonk, Tisseltstraat 18  –  Ramsdonk. 
Start 24km tot 12u., 18km tot 13u.  Goed begaanbare wandelwegen in 
een winters landschap.  Ruime rustpost.  Eindafstempeling tot 17u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag  3/12/2017   2830 Heindonk (Antwerpen) 
Broekventjestocht  4-7-14-21 km   08.00-15.00u 
DE  VAARTLANDSTAPPERS 

Start : Sport Vlaanderen Hazewinkel, Beenhouwerstraat 28  –  
Heindonk. 
Het winters parcours brengt je via het Sport Vlaanderendomein en de 
roeivijvers naar het Blaasvelds Broek en door het park Bel-Air langs de 
Rupeldijken naar het pittoreske Klein-Willebroek met jachthaven.  Een 
verrassing voor iedereen.  

Zaterdag  2  december 2017 

 

SINTERKLAASFEEST  
 

CLUBLOKAAL om 15u 

 

Meer hierover : onder IBIS NIEUWS



Dinsdag  5/12/2017  2431 Veerle (Antwerpen) 
Spek- en Eiertocht  5-7-10 km    08.00-15.00u 
W.C. DE BAVOSTAPPERS ZITTAART  VZW 

Start : Buurthuis Veerle-Heide, Zandstraat 13  –  Veerle. 
Wandeling met onderling combineerbare afstanden in het 
natuurgebied van Averbode.  Twee parcours van 10km. 
 

Zaterdag  9/12/2017  9000 Gent (Oost-Vlaanderen) 
Gent bij nacht  6-9-12 km     14.30-20.30u 
FLORASTAPPERS GENT  VZW 

Start : Odisee Campus Rabot, Gebroeders De Smetstraat 1  –  Gent. 
Start 12km tot 20u.  Sfeervolle wandeling in het historische en 
pittoreske Gent in kerstsfeer, langs vele bezienswaardigheden en oude 
stadsgedeelten.  Tweede tocht Vierkunststedentrofee.  Gratis gift 
(zolang de voorraad strekt).  Aankomst vóór 23.30u. 
 

Zondag  10/12/2017  1861 Wolvertem (Vlaams-Brabant) 
29ste Winterwandeling 5-10-15-20 km   08.00-15.00u 
WSV  ’T FLUITEKRUID WOLVERTEM 

Start : Gemeentelijke Fusieschool Wolvertem, Hoogstraat 40  –  
Wolvertem. 
Je zoekt het landelijke karakter en de rustige wandelwegen op van 
Wolvertem, richting Nieuwenrode. 

 

Kaartnamiddag in Clublokaal vanaf 15.45u 

 

Zaterdag  16/12/2017  2800 Mechelen (Antwerpen) 
Gouden Carolus Christmaswandeling – Mechelen in kerstsfeer en in 
den doenker  5-10 km     15.00-21.00u 
WANDELCLUB OPSINJOORKE MECHELEN  VZW 

Start : Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60  –  Mechelen. 
Sfeervolle kerst- en eindejaarstocht door de verlichte historische 
binnenstad en het Begijnhof in kerstsfeer.  Levende kerststal vanaf 
18u. op het binnenplein van Brouwerij Het Anker.  Bezoek van de 
Kerstman.  M.m.v. de Brouwerij Het Anker.  



Zondag  17/12/2017  2960 Brecht (Antwerpen) 
Smoutebollentocht  4-7-11-14-18-22-25 km 08.00-15.00u 
SINT-MICHIELSTAPPERS BRECHT  VZW 

Start : Zaal De Eikel, Oude Veldstraat 4  -  Brecht. 
Winterse wandeling door de natuur op en rond het militair domein.  
Een tocht met oog voor de natuur!  Verzorgde rustposten. 

 

 

Clublokaal GESLOTEN ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Zaterdag  23/12/2017  8200 Sint-Michiels (West-Vl.) 
Brugge Binnenste Buiten in kerstsfeer 
6-11-15-20 km       09.00-17.00u 
BRUGSCHE GLOBETROTTERS  VZW 

Start : Refter KTA, Rijselstraat 5 –  
Sint-Michiels. 
 
 

Door het centrum in kerstsfeer, langs steegjes, kerstmarkten en 
kerstverlichting.  Sneeuw- en IJssculpturenfestival. 
In de startzaal: hutsepot en bezoek van de kerstman.  Late start! 

Aankomst vóór 20u.  Om het uur verloting van 1 fles Brugse Zot. 
RESERVEER JE PLAATS ten laatste op 17/12/2017 bij Arnold 

 03 889 87 87  0472 94 19 85 
Vertrek bus : 08.00u.   JOC WIJLAND 

Zondag  17  december 2017 

 

KERSTMARKT  
 

KERKPEIN  PUURS vanaf 14.00u 



Zondag  24/12/2017   2840 Terhagen (Antwerpen) 
Verdwenen Gehuchtjestocht 4-6-10-15-20 km 08.00-14.00u 
DE KLEITRAPPERS  VZW 

Sta rt : Clublokaal De Kleitrappers, Korte Veerstraat 2  –  Terhagen. 
Winterboeketje Rupelstreek!  In de jaren 70 werden vele gehuchtjes 
volledig opgeslokt door de kleibaggers en omgevormd tot een 30m 
diepe put, met nu een uniek natuurgebied.  Ruime parking naast de 
startzaal.  Aankomst tot 16u. 

 

Clublokaal GESLOTEN ! 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag  26/12/2017   2880 Bornem (Antwerpen) 
31ste Eindejaarstocht  6-12-18 km  09.00-15.00u 
WANDELCLUB KWIK BORNEM 

Sta rt : Gemeenschapshuis Branst, Luipegem 160  –  Bornem. 
Afwisselend natuurparcours.  Ieder uur verloting kerstpakjes onder de 
deelnemers. 

Zaterdag  30/12/2017  2870 Puurs (Antwerpen) 
31ste Eindejaarstochten 5-8-14-20 km   08.00-14.00u 
WVK  PUURS  VZW 

 

Sta rt : Gemeenschapshuis Vrededaal, L. Van Kerckhovenstraat  –  
Puurs. 
Vanaf het centrum Puurs gaat deze wandeling over kleine rustige 
wegen.  Hier is de stilte en de rust nog voelbaar.  

Maandag  25  december 2017 
 

Aan  iedereen … 

een  Vrolijke  Kerst  vol  warmte  en  licht ! 

 

 

 

 



Zondag  31/12/2017   3220 Holsbeek (Vl.-Brabant) 
Wintertocht  4-6-12-20 km    07.00-15.00u 
WSV  HOLSBEEK  VZW 

Sta rt : Voetbalkantine VK Holsbeek, Verhaegenstraat  –  Holsbeek. 
Genieten van een mooie eindejaarswandeling.  Bosrijk en grotendeels 
onverhard parcours. 

 

Clublokaal GESLOTEN ! 

 

 

And last but not least … 
de perfecte schoen ! 

 
 
 
 

Een goede wandelschoen zorgt ervoor dat je je voet optimaal kunt afrollen. 
De zool moet stevig zijn om de voet goed te kunnen ondersteunen.  Alleen 
het voorste deel onder de tenen mag soepeler zijn: de voorvoet moet zich 
van 0 tot 65 graden kunnen plooien.  In slechte schoenen krijg je sneller last 
van blaren en andere letsels.  Als de voet niet goed ondersteund wordt, loop 
je op den duur het risico op hamer- of klauwtenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FOTOALBUM   BBQ  PAEPENHEIDE  

19 augustus 2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Speciale dank  

aan de meiden voor 

de service, 

Frank voor de foto’s 

en iedereen die 

geholpen heeft !  



HOE  VER  MAG  JE  GAAN  ? 

Iedereen heeft zich al wel eens onveilig gevoeld, maar wat als je echt 
met agressie te maken krijgt?  Hoe groot is het recht op 
zelfverdediging?  En mag je bepaalde verdedigingsmiddelen in je bezit 
hebben of ze gebruiken? 

WAT ZEGT HET STRAFWETBOEK ? 

Het is verboden iemand te verwonden of te doden.  Enkel wettige 
zelfverdediging kan dit rechtvaardigen.  Als je “door ogenblikkelijke 
noodzaak” om jezelf of iemand anders te verdedigen, een aanvaller 
slaat, verwondt of doodt, kan dit als wettige zelfverdediging worden 
beschouwd.  Het moet wel degelijk om een reactie gaan op ernstig 
geweld tegen personen.  Goederen verdedigen valt dus hier niet 
onder.  Je verdediging moet ook altijd in verhouding staan tot de 
aanval. 

WAT IS EEN WAPEN ? 

De wapenwet van 2006 maakt een onderscheid tussen “verboden 
wapens” die je nooit mag bezitten en “vrij te kopen wapens” die je 
onder bepaalde voorwaarden mag bezitten maar waarvan het gebruik 
gelimiteerd is.  Voor de meeste vrij te verkopen wapens heb je 
trouwens een vergunning nodig. 

Dit is het geval voor vuurwapens, net als voor electroshockwapens.  
Maar ook peppersprays en traangassprays zijn verboden wapens.  
Hetzelfde geldt  ook voor smurfensprays (blauwspuiten) en andere 
verfsprays want ook in die sprays zit pepperspray. 

Bepaalde messen zijn eveneens verboden wapens.  Hier is het van 
belang of het mes ontworpen is als werktuig of als blank wapen.  Die 
laatste categorie is verboden, zowel thuis als op zak.  Het gaat hier 
vooral om springmessen met automatische blokkering, vlindermessen 
waarvan je het handvat kunt openplooien enz. 

Sommige blanke wapens zoals zwaarden, sabels, dolken, jachtmessen 
mag je dan wel weer in huis hebben maar je mag ze alleen met een 
wettige reden in het openbaar dragen. 

  



Katapulten voor kinderen jonger dan 14jaar worden niet als wapen 
beschouwd maar als je ze gebruikt om iemand te verwonden of te 
bedreigen, kan de politie ze in beslag nemen.  Een katapult kan ook 
een wapen zijn, vrij verkrijgbaar of vergunningsplichtig, naargelang de 
kracht die het aan het projectiel kan meegeven. 

Een alarmpistool maakt enkel lawaai en dient om af te schrikken.  
Gaat het om een gehomologeerd exemplaar dan mag dit vrij worden 
verkocht.  Een Belgisch gehomologeerd alarmwapen herken je aan de 
vermelding “BEL” gevolgd door vijf cijfers. 

Paintballwapens mag je thuis bezitten en gebruiken tegen inbrekers 
maar deze wapens zijn eigenlijk niet zo effectief. 

Een luchtbuks (karabijn, pistool op luchtdruk) is, in principe, vrij 
verkrijgbaar maar sommige soorten zijn vergunningsplichtig. 

Verblindende laserwapens staan op de lijst van verboden wapens 
maar ook felle zaklampen met stroboscoopfunctie (waarmee de 
beweging van een object schijnbaar kan worden stilgezet) kunnen 
aanvallers desoriënteren.  Daar staat niets over in de wet al geldt ook 
hier weer dat ze, afhankelijk van het gebruik, als wapen kunnen 
worden beschouwd. 

EEN WAPENVERGUNNING AANVRAGEN ? 

Hiervoor moet je minstens 18jaar zijn.  Je moet van onbesproken 
gedrag zijn, medisch voldoen en slagen in praktische en theoretische 
wapenproeven.  Je moet vooral ook een wettige reden hebben.  De 
vergunning wordt aangevraagd bij de provinciegouverneur waarbij 
ook nog eens advies moet worden gevraagd aan de procureur des 
konings en moet om de drie jaar worden verlengd. 

EEN HOND ALS VERDEDIGING ? 

Als je bedreigd wordt met een wapen, of een 

inbreker je eigendom betreedt, kan je je hond 

inzetten ter verdediging van jezelf of iemand 

anders.  De hond achter de vluchtende dief 

aansturen is dan weer geen wettige verdediging 

meer.  Als eigenaar van een dier ben je 

aansprakelijk voor de schade die het veroorzaakt.  



VEEL BETER DAN EEN WAPEN 

Je verdedigen met een wapen is meestal geen goed idee.  Word je 
slachtoffer van agressie dan kan je best eerst deze tips in acht nemen. 

 Vluchten is altijd beter dan vechten. 
 Zorg ervoor dat je altijd je gsm met noodnummers bij de hand 

hebt. 
 Vermijd gevaarlijke plaatsen en wegen of kom er nooit alleen. 
 Neem steeds een kordate houding aan en wees assertief. 
 Maak bij gevaar veel lawaai en trek de aandacht.  Weet dat een 

mes dodelijker is dan een vuurwapen. 
 Hou een beenlengte afstand van je aanvaller. 
 Vermijd provocatie en geef liever materiële zaken af dan gewond 

te worden. 
 Doe altijd meteen aangifte bij de politie en probeer zoveel 

mogelijk bijzondere kenmerken van je agressor door te geven. 

Wil en mag je een wapen kopen, doe dat dan nooit “on-line”.  Vrij 
verkrijgbare en vergunningsplichtige wapens mogen nooit via het 
internet worden verkocht.  Twijfel je of een wapen al dan niet 
verboden is, vraag advies bij de lokale politie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SCHOONMAAK  IN  DE  OCEAAN ? 

 “Zero plastic week” in 

juni, “Plastic Free July” 

een verbod op plastic 

tasjes in winkels in 

Brussel … er zijn intussen 

vele initiatieven die 

aandacht vragen voor de 

problemen die plastic veroorzaakt in onze wereld.  Gelukkig maar, 

want als we niets doen zal er in 2050 meer plastic dan vis in de oceaan 

te vinden zijn…  

De oceaan, een plastic soep ! 

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plasticafval.  Dat is een 
probleem voor de oceanen op zich, voor de dieren die er leven maar 
ook voor de mens.  Heel wat dieren raken erin verstrikt.  Door het 
licht, golven en verwering valt plastic dan weer uit elkaar in kleine 
deeltjes: microplastic.  Zo verandert onze oceaan stilaan in een 
“plastic soep”.  Dieren in zee denken dat het voedsel is waardoor het 
op die manier ook in onze voedselketen binnendringt. 

De weg van plastic  

Vanwaar komt al dat 
plastic? 
Het overgrote deel 
komt oorspronkelijk 
van het land, doordat 
mensen plastic 
verpakkingen op straat 
gooien.  Het plastic 
zoekt een weg naar 
zee via rivieren, 
kanalen en havens.  
Ook de industrie loost veel plastic in het water.   Daarnaast zijn de 
schepen, de visserij en de off-shore industrie, die gas, olie en andere 
grondstoffen op zee ontgint, belangrijke veroorzakers van vervuiling.  



Een jongeman met een idee ! 

 

Boyan Slat, een jonge 
Nederlander, maakte zich grote 
zorgen om dit probleem en 
bedacht een oplossing: een 
installatie van lange drijvende 
armen in de vorm van een V, die 
dan op strategische plekken in 
de zee zou worden geplaatst. 

 

Door de natuurlijke stroming in de oceaan drijft het plastic immers 
naar bepaalde plekken.   De armen vangen het plastic op waarna het 
door tankers kan worden afgevoerd.  Dit project kreeg de naam “The 
Ocean Cleanup” en Boyan Slat ontving er zelfs de belangrijkste 
“Champions of the Earth VN-prijs” mee en werd daarmee de jongste 
winnaar ooit van deze prijs voor inspirerende initiatieven op het 
gebied van milieu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



WAT NU ? 

Testen met grote en grotere prototypes worden ondertussen 
uitgevoerd.  Momenteel met armen van meer dan 40m lang, maar 
uiteindelijk moeten het armen van 100km worden.  Het is de 
bedoeling om in 2020 het in ware grootte te instaleren.  Petje af voor 
mensen als Boyan, die niet blijven zitten met ideeën maar er 100% 
voor gaan! 
Je kan het project volgen via :  https://www.theoceancleanup.com/ 
 
5 Tips om zelf bij te dragen aan een schonere 
oceaan 

o Maak er een sport van om, éénmaal 
per week iets van plastic op te rapen 
van de straat en in de vuilnisbak te 
gooien.  In Nederland maken ze er 
zelf een foto van en noemen ze dat 
een “zwerfie” ! 

o Kijk op de verpakking van je gezondheidsproducten zoals 
tandpasta, shampoo… Staat erop vermeld: Polyethylene (PE), 
Polypropylene (PP), Polythylene Terephtalate (PET), Polymethyl 
Methacrylate (PMMA), nylon 12 …  Zoek in dat geval naar een 
alternatief. 

o Leg herbruikbare boodschappentassen in je auto en in je 
fietszakken. 

o Koop zoveel mogelijk in bulk en hervulverpakkingen.  Naast 
verpakkingsloze winkels, heb je tegenwoordig heel wat kleine 
handelaren die er geen probleem mee hebben je eigen verpakking 
te vullen. 

 
Wist je DatjeS 

o 8 miljoen ton plastic komt elk jaar in de oceanen 
o 1 miljoen zeevogels sterft ieder jaar door plasticvervuiling 
o 500 miljoen dollar spendeert de VS ieder jaar aan het opruimen 

van stranden 
o Het aantal dieren verstrikt in plastic is de laatste 10 jaar met 40% 

gestegen 
o 8% van de olieproductie is bestemd voor het maken van plastic 
o Wij gebruiken een plastic tasje ongeveer een 15tal minuten om het 

daarna weg te gooien! 
  



ENERGIEZUINIG  BOUWEN  EN  VERBOUWEN 

De afgelopen tien jaar is er enorm veel 
veranderd in de bouwsector en de drijvende 
kracht daarvoor is de 
energieprestatieregelgeving die steeds strenger 
wordt.  Waar moet je nu op letten als je zelf 
met een project bezig bent en hoe kan je 
bepalen wat de beste maatregelen zijn? 

 

Hoe zit de regelgeving in elkaar ? 

Als je een woning of een appartement verhuurt of verkoopt, moet je 
een “EnergiePrestatieCertificaat” of EPC, laten opmaken.  Op dat 
certificaat staat een getal, bv. 450 kWh/m², dat aangeeft wat het 
energieverbruik van de woning is.  De bedoeling van het EPC is 
potentiële kopers of huurders te informeren over de energiezuinigheid 
van de woning, om hen ook de mogelijkheid te geven projecten te 
vergelijken op basis van het energieverbruik. 

Om een EPC op te laten maken, moet er een energiedeskundige ter 
plaatse komen.  Afhankelijk van de grootte van de woning, zal het je 
gemiddeld tussen de 150 en 250€ (excl. btw) kosten.  Die deskundige 
maakt echter geen gedetailleerde berekening van het gebouw en het 
resultaat is dus niet echt nauwkeurig. 

Als je een woning of een appartement bouwt of verbouwt, en je 
hiervoor een stedenbouwkundige vergunning of melding doet, moet 
er een EPB-berekening worden opgemaakt. EPB staat voor 
“EnergiePrestatie en Binnenklimaat”. 

Het opmaken van een EPB-berekening voor een nieuwbouwproject of 
energetische renovatie ligt rond de 800€ (excl. BTW) en voor een 
verbouwing ligt dit rond de 500€ (excl. BTW).  Er wordt een 
gedetailleerde 3D-berekening van het gebouw opgemaakt, waardoor 
het resultaat veel nauwkeuriger is in vergelijking met een EPC-
berekening. 

  



Waarvoor krijg je nog subsidies ? 

Voor nieuwbouwprojecten krijg je enkel subsidies als je het merkelijk 
beter doet dan de gestelde norm.  De meeste subsidies worden echter 
voor verbouwingen gegeven en hoe meer werken je tegelijkertijd 
uitvoert, hoe meer subsidies je krijgt.  Zo wil de overheid mensen, die 
bijvoorbeeld enkel van plan waren de ramen te vervangen, stimuleren 
om meteen ook de muur te isoleren. 

Een uitgebreide samenvatting van bestaande subsidies kan je hier 
terugvinden : 

http://www.bouw-energie.be/nl/blog/post/premies-vanaf-2017 

 

Hoe kies je de beste maatregelen voor je 

project ? 
Laat je altijd bijstaan door een ervaren architect.  Die is niet altijd 
goedkoop, maar als je slechte beslissingen neemt in je bouwproject, 
komt dat veel duurder uit. 

Was dit het werk van een ervaren architect ???  

http://www.bouw-energie.be/nl/blog/post/premies-vanaf-2017


ZO  WERKT  HET  E-VOORSCHRIFT 

Zo’n 11.000 artsen en tandartsen schrijven al medicatie voor met een 

e-voorschrift.  Vanaf 2018 wordt dit de norm en verdwijnt het 

papieren voorschrift, behalve in noodsituaties.  Waar mag je je aan 

verwachten? 

Zo werkt het momenteel ! 

Heb je medicatie of hulpmiddelen nodig, dan maakt je arts een 
elektronisch voorschrift (e-voorschrift) aan via het medisch 
softwarepakket op zijn/haar computer.  De voorschrijver ondertekent 
dat document met zijn elektronische identiteitskaart (eID) en pincode 
en stuurt je voorschrift vervolgens naar een beveiligde server. 

Als patiënt krijg je voorlopig een afdruk mee van dat voorschrift, met 
een unieke barcode, waarmee je naar de apotheker gaat.  De 
apotheker scant de barcode en krijgt zo toegang tot jouw e-voorschrift 
en levert op basis hiervan je medicatie af.  De afdruk fungeert dus 
momenteel als toegangssleutel tot je e-voorschrift. 

Wat in 2018 ? 
Vanaf 2018 zal je, in principe, geen afdruk meer krijgen van je e-
voorschrift en evolueren we naar een papierloos systeem waarbij de 
apotheker rechtstreeks toegang krijgt tot je e-voorschrift door je eID 
in te lezen. 

Haal je frequent medicatie op voor een zieke ouder, familielid, vriend, 
dan zal je in de toekomst een mandaat (een soort volmacht) moeten 
aanmaken via het eHealthplatform van de overheid 
(www.ehealth.fgov.be).  Of je neemt kennis van de RID’s (de 
voorschriftnummers) en bezorgt die aan de apotheker. 

Voordelen van het e-voorschrift ? 

 Fraude met papieren voorschriften die worden gekopieerd of 
vervalst wordt onmogelijk. 

 Voorschrijvers (artsen) kunnen voortaan zien of je e-voorschrift 
werd afgehaald waardoor ze meer zicht krijgen op je 
therapietrouw. 

 Er zijn minder vergissingen mogelijk. 

  

http://www.ehealth.fgov.be/


WANDELGADGET 

Wandelschoenen die je zeggen wanneer je moet afslaan ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De futuristische wandelschoenen van het Nederlandse sportmerk Hi-
Tec (samen met Lechal) met trillende binnenzolen geven aan wanneer 
je links of rechts moet afslaan zodat je ten volle van je citytrip of 
wandeling kan genieten. 

HOE WERKT HET ? 

De zool bevat ingenieuze technologie die wordt aangestuurd met een 
APP.  In de inlegzool zitten “pods” die via Bluetooth communiceren 
met je smartphone.  Voer je gewenste bestemming in en de APP zorgt 
ervoor dat je schoenen de juiste straten doorkruisen terwijl jij, in alle 
rust, de omgeving bewondert.  Door voetbewegingen kun je 
bovendien locaties taggen of de navigatiesignalen herhalen. 

De lichtgewicht wandelschoenen zijn voorzien van een waterproof dri-
Tec membraan dat de voeten laat ademen en tevens aangenaam 
droog houdt.  De schoen is eveneens voorzien van i-Shield 
technologie, dat water- en vuilafstotend werkt.  De rubberen 
Michelin® zool is duurzaam, flexibel en zorgt voor optimale grip op 
alle soorten ondergrond. 

De prijs voor deze innovatieve schoen valt eigenlijk nog wel best mee 
gezien de vele technologie die erin verwerkt zit. 

Meer info via : www.hi-tec.nl  



TIPS  &  TRICKS 

SPICE UP 

Zwarte peper warmt je op als je het koud hebt, beschermt je tegen 
verkoudheden en griep en helpt tegen indigesties.  Peper is lekker in 
de soep, in een kop thee en je kunt er uiteraard ook gewoon je eten 
mee op smaak brengen.  TIP  Koop gedroogde peperkorrels en maal ze 
met je molen. 

STEEK JE TONG UIT 

Steek je tong uit naar een ayurvedische dokter en hij weet meteen 
hoe gezond je bent.  Schraap je tong elke ochtend schoon met een 
schraper om te voorkomen dat je de gifstoffen die zich daar tijdens de 
nacht hebben verzameld, opnieuw inslikt.  Een daarna proef je je eten 
ook beter. 
TIP  Een tongschraper zou, in principe, van goud, koper of tin moeten 
zijn en niet van plastic zoals je meestal koopt bij de apotheker. 

PeperMUNT 

Je ogen vallen dicht maar (nog) niet het moment om er aan toe te 
geven?  Ga voor een pepermuntkick in plaats van een cafeïneshot. 
TIP  Doe enkele druppels essentiële olie van pepermunt in je 
handpalmen, wrijf ze tegen elkaar, maak een kommetje met je handen 
en adem 3 keer langzaam en diep in. 

Grote wasjes … kleine wasjes 

Heb je een zieke in huis?  Was dan op hoge temperatuur.  Bij een 
wasbeurt op 30° met een mild wasmiddel blijven heel wat bacteriën in 
je kleren zitten en gaan ze zich verspreiden in je wasmachine.  Vanaf 
60° worden de meeste ziekteverwekkende bacteriën gedood. 
TIP Laat je was extra centrifugeren en drogen in de zon of in je 
droogkast. 

Shit of mouse 

Nederengels, ofwel letterlijk uit het Nederlands vertaald Engels, werkt 
op onze lachspieren maar het blijkt ook een echter verrijking van de 
taal.  Volgens taalwetenschappers is de kans zelfs groot dat het in de 
Lage Landen uitgroeit tot een aparte taal. 
TIP Geniet alvast mee van de hilarische uitdrukkingen als “I fall with 
the door in house”(met de deur in huis vallen), “I like shit of mouse” (ik 
hou van muizenstrontjes/hagelslag).  



KLEDINGSHOP  ANNIE 

 

Er is in ons praatlokaal kledij ter beschikking na afspraak 
met Annie. 
Wel vooraf een belletje  !   03 889 83 01 

 
 
 Topje dames lichtblauw 

 Singlet heren 

 V-hals dames 

 V-hals heren 

 Polo dames 

 Polo heren 

 Sweaters 

 Trainingsvest 

 Fleece sweaters 

 Regenvest fleece 

 Bloes dames 

 Hemd heren 

 Softshell dames 

 Softshell heren 
 

DAGELIJKS  BESTUUR 

Voorzitter :  PLETTINCKX Arnold 

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

 

 

Secretaris & Feestelijkheden :  VAN RECK Hendrik 

Verberdestede 54 – 2870 Liezele 

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

 

 

Penningmeester :  HERMANS Maria 

Monnikheide 12 – 2870 Puurs 

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

Verantwoordelijke toog en lokaal :  DE SMEDT Albert 
Dorpshart 50/21 – 2870 Puurs 

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

 

 

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

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

 

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

 0495 48 40 11    fderechter@gmail.com 

 

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  0472 86 20 21  doms-vanrompa@outlook.com 

 

Kledij : DE SMET Annie 

Neerheidedreef 37 – 2870 Puurs   03 889 83 01 
 

Logistiek :  

 

 
 

Catering :  
VAN ROMPA Magda 

G. Fromontstraat 18 – 2830 Willebroek   03 886 24 78 

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

 0473 45 18 93 marie-helene@pandora.be 

Ledenadministratie & Etiketten  
DE WILDE Frans 
Monnikheide 12 – 2870 Puurs 

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