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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  

Met deze zijn we aan onze laatste Info van 2018 
gekomen.  Met november en december voor de 
boeg kondigen zich ook de eerste 
winteractiviteiten aan. 

 

Onze kaartnamiddagen gaan door in het oude vertrouwde IBISlokaal.  
Voor de juiste data, zie verder in deze Info. 

Voor ons misschien wel de tijd om even terug te blikken op een goed 
gevuld en een positief seizoen.  Meer dan 5000 wandelaars mochten 
wij verwelkomen op onze winterseries.  Met onze overige organisaties 
erbij, komen we toch nog uit op 10.317 deelnemers.  We zijn in één 
woord, méér dan tevreden, en voor het bestuur is dat ook een 
stimulans om op de zelfde weg verder te doen, of zelfs … trachten in 
de toekomst nog beter te doen! 

Het gezellig samenzijn is ook één van de hoogtepunten van de 
vereniging.  Onze jaarlijkse BBQ, onze kaas- en wijnavond en natuurlijk 
ons jaarlijks ledenfeest, een beetje de afsluiter van ons seizoen.  De 
beentjes moeten niet altijd over gras of duin lopen!  Ze mogen ook al 
eens onder tafel worden geschoven.  De dag erna eens lekker 
uitwaaien en dat brengt alles weer snel in de gewenste plooien.  Bij 
aanvang, tijdens de receptie, zal onze secretaris Hendrik samen met 
Frans nog een halfuurtje vrij maken om de laatste lidgelden te innen, 
ook is er nog een bijkomende zaterdag of zondag voorzien. 

Eens het ledenfeest achter de rug komen de feestdagen er snel aan, 
maar ook onze eerste activiteiten.  We hebben onze kandidatuur 
ingediend voor het openhouden van de Winterbar.  Afwachten maar 
of we daarvoor in aanmerking komen zodat we de Kerstmarkt kunnen 
omruilen voor wat warmere oorden. 

Het nieuwe wandelseizoen openen wij met onze eerste winterserie te 
Lippelo, gepaard aan de start van 40 jaar IBIS. 

  



Met de organisatie van “Vlaanderen Wandelt” staan we volgend jaar 
voor een enorme uitdaging.  Er is ondertussen al héél wat weg 
afgelegd, maar de resterende vijf maanden zullen ons nog goed van 
pas komen. 

Bij het neerpennen van deze regels is de eerste “Wandelbeurs”, die 
doorging te Mechelen, achter de rug.  Ook IBIS kon, of mocht hier met 
een stand niet achterwege blijven.  Daar er op zondag een geplande 
bus was voorzien, moesten we ons richten voor een bezoek op 
zaterdag.  Trouwens stond die avond de viering op het programma van 
onze bestuursleden. 

Als je gedurende deze twee dagen meer dan 4000 mensen over de 
vloer krijgt op een Beurs, dan mag je méér dan tevreden zijn.  En dit 
verwoorde onze federatie-voorzitter ook op de bijpassende receptie. 
Met de opkomst gedurende deze twee dagen waren niet alleen de 
inrichters maar ook onze mensen van IBIS méér dan tevreden.  Door 
het uitdelen van flyers en andere attributen hebben zij méér dan 600 
personen met IBIS laten kennis maken.  Het was dan ook normaal dat 
we daar niets dan ‘glunderende’ gezichten vonden op de Ibisstand.  
Diane had er een ‘meesterwerkje’ van gemaakt, opgefleurd met foto’s, 
ook van Ibissers collega’s.  Men kon er niet naast kijken; deze 
opstelling was af! Felicitaties kwamen er zelfs vanuit de Federatie.  
Meerdere clubbestuurders spraken mij daar ook over aan.  Bedankt 
Diane en Bert, Chris en Albert die zich gedurende drie dagen hebben 
opgeofferd om IBIS, tijdens deze organisatie, in de kijker te plaatsen.  
Ook een woord van dank aan onze Schepen van cultuur de heer Ronny 
Tourné die achter onze organisatie staat. 

Dag die je zeker moet voorbehouden is 26 januari 2019 of IBIS-
jaarvergadering, gepaard met onze nieuwjaarsreceptie.  Wij 
verwachten u daar met z’n allen.  Die dag krijg je zeker antwoord op je 
vragen i.v.m. de organisatie van “Vlaanderen Wandelt”.  De 
taakverdelingen zullen deels aan bod komen, wat niet wil zeggen dat 
alles definitief op zijn pootjes zal staan.  Er is al een hele weg afgelegd, 
maar er staat nog héél wat op het programma dat nog moet worden 
verwezenlijkt. 

  



Kortom, je zal op deze bijeenkomst héél wat te weten komen zoals het 
IBIS-programma 2019 met zijn eigen organisaties, zijn aanbevolen 
wandeltochten, busreizen enz.  Kortom voor elk wat wils. En 
ondertussen moet er ook nog getoost worden op het komende 
wandelseizoen! 

In naam van het Ibisbestuur bedankt voor weer een mooi seizoen en 
langs deze weg een goed en feestelijk jaareinde! 

Arnold 

 

 

Cérémonie protocolaire op de Wandelbeurs 2018 (Nekkerhal Mechelen) 

 

 

  



IBIS  NIEUWS 

 

JAARLIJKS  LEDENFEEST 

Op zaterdag  1  december 2018 gaat, om 17.00u, 
ons jaarlijks ledenfeest van start in de grote 
feestzaal  “Spil” cc BINDER, Forum 9 - 2870 Puurs. 

 
Inschrijven  (45€ leden / 70€ niet-leden / 15€ min 12 jarigen)  kan nog 
tot 18 november 2018 
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 
2018. 
 

Menu : Traiteur KOUTERHOEVE (Londerzeel) 

Cava – Fruitsap 

Lepelhapje met gerookte zalm en kruidenkaas 

Mini Quiche Lorraine – Minibouché met ham en champignons 

* 

Gedroogde herten ham met everzwijn salami 

Gebakken appeltjes en uien Chutney 

* 

Raapseldersoepje met gebakken spekjes 

* 

Gebakken scampi’s met Zuiders sausje 

Tagliatelli 

* 

Rosé gebraden eendenborstfilet met dragonsausje 

groentenboeket en aardappeltaartje 

* 

Dessert van de Chef 

 

 
KANDIDATUUR 

N.a.v. het aangekondigde ontslag van Arnold, onze 
voorzitter, van Paul als parkoersverantwoordelijke en 
van Magda als verantwoordelijke van de keuken, zoekt 
IBIS dringend naar opvolgers voor deze functies. 

Wie interesse heeft kan zijn kandidatuur indienen bij het Bestuur. 

Wie durft de uitdaging aan ? 
  



 
KAARTNAMIDDAGEN  2018 - 2019 

De kaartnamiddagen voor het seizoen 2018-2019, in 
ons clublokaal in het Fort van Liezele (met tap onder 
eigen beheer), zijn gepland op zondag : 
 18 november 2018 
 25 november 2018 
 9 december 2018 
 20 januari 2019 
 10 februari 2019 

telkens stipt vanaf 15.45u tot 20.00u (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 2019 

Vergeet niet je “Lidgeld 2019” te betalen tegen 
ten laatste 18 november 2018 via een overschrijving  : 
IBAN : BE 74 7885 1805 4407   BIC : GKCCBEBB   
met vermelding  van (namen en voornamen) + Lidgeld 2019. 
Dit lidgeld bedraagt  : 16€ voor volwassenen 

8€ voor min 12jarigen 

 

LIDKAART 2019 

De lidkaarten 2019, de klevers, de formulieren 
voor de mutualiteit + aankoop wandelboek 

“Walking in Belgium 2019” (8€ leden/17€ niet-leden) kunnen, in 
het clublokaal worden afgehaald bij Hendrik Van Reck op : 
 zaterdag  17 november 2018 (Clublokaal van 15u tot 18u) 
 zaterdag 1 december 2018 (Ledenfeest van 16u tot 17u) 
 zondag 2 december 2018 (Clublokaal van 16u tot 19u) 
 

 MET IBIS OP VERLOF IN 2019 
Kon je niet aanwezig zijn op de 
infonamiddag op 22 september?  Geen 

paniek!  Alle weetjes over deze vakantie vind je nog eens terug in 
deze Ibis Info.   
OPGELET !!! Wèl inschrijven vóór het einde van het jaar !!! 

  



MEDEWERKERSKAART  2019 

Vanaf 2019 zal, elke Ibisser, die zich opgeeft als 
‘medewerker’ een “MEDEWERKERSKAART” 
krijgen. 

Hierdoor kunnen trouwe medewerkers, tijdens IBIS-
wandelorganisaties genieten van een stempel ter waarde van 2,5€. 
Na, bv 7 organisaties (3 Winterseries + 3Daagse + Aspergefestival) 
vertegenwoordigt dit een bedrag van 17,5€.  Dit bedrag kan dan 
worden besteed, zoals toegepast bij de “PUNTENKAART”. 

 
PRIVACYWETGEVING  AVG 

Sedert 2016 werken onze wandelclub en Decathlon samen om de 
wandelsport te optimaliseren. 
Een aantal van onze Ibisleden hebben zich, indertijd, via een 
elektronische link aangemeld en bezitten een klantenkaart bij 
Decathlon waarop, na elke aankoop, punten komen te staan die recht 
geven op een cadeaubon. 
Deze individuele klantenkaart werd toen gekoppeld aan de 
gezamenlijke clubkaart van Ibis. 
Naar aanleiding echter van de recente privacyregels dient, elk Ibislid, 
nu ook zijn "goedkeuring" hierover te moeten geven; m.a.w. 
bevestigen dat u akkoord gaat dat uw klantenkaart gekoppeld wordt 
aan de moederkaart van Ibis.  
 

HOE ?  
Hiervoor, zonder meer klikken op de link 
http://bit.ly/linkklantenkaart en de aanwijzingen volgen op het 
scherm door o.a. invullen (aan de hand van uw klantenkaart) van uw 
contactgegevens en andere verplichte velden, selecteren van 'Ibis-
Bergsporten 2090725730847", akkoord gaan en SUBMIT.  
 

Voor meer, uitgebreide inlichtingen of beschik je over geen pc en 
emailadres, contacteer gerust onze secretaris Hendrik : 
via GSM 0475 31 17 62 of via mail hendrik_11@hotmail.com 
 

Desbetreffende info werd reeds, via mail, aan de Ibissers met 
emailadres gecommuniceerd op 25 augustus 2018.  

 

  

http://bit.ly/linkklantenkaart
mailto:hendrik_11@hotmail.com


SSST… HIER  WANDELT  DEN  IBIS 

 

Donderdag  1/11/2018  2990 Wuustwezel (Antwerpen) 
Sterbostochten 6-10-12-18-24-28-35 km  08.00-15.00u 
MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN  VZW 

Start : Godelievezaal, Achter d’Hoven 63  -  Wuustwezel. 
Tocht langs rustige landbouwwegen, afgewisseld met mooie groene 
plekjes als Uilenbos, Kasteel van Wuustwezel, Schietveldweg.  
Grotere afstanden gaan richting Loenhout. 
 

Zaterdag  3/11/2018  2980 Zoersel (Antwerpen) 
Ritselende Blarentocht 6-12-20-25-30 km  08.00-15.00u 
WSV  DE NATUURVRIENDEN – ZOERSEL  VZW 

Start : Zaal Zonneputteke, Zonneputteke  -  Zoersel. 
Een herfsttocht kan zeer mooi zijn.  Wandelen in het bos, door de 
vallende blaren met wat nevelslierten tussen de bomen.  Voeg hierbij 
nog een erwten- of ajuinsoep, wat kan je meer verlangen? 
 

 

Zondag  4/11/2018      2360 Oud-Turnhout (Antwerpen) 
13de Klein Peerkentocht – Walk 2 Gether-tocht 
5-7-12-16-20-25-32 km                                                 07.30-15.00u 
DE KORHOENSTAPPERS  VZW 

I.s.m. VVV en vzw Promotie Oud-Turnhout.  
Naargelang de gekozen afstand wandel je 
langs het Doolhofbos, Echelkuil en het 
natuurreservaat Landschap De Liereman, 
waarvoor de gemeente het kwaliteitslabel 
van stiltegebied ontving. 

 

                                        & 

Start :  De Heischuur, Schuurhoven 2  -  Oud-Turnhout. 
Vertrek bus : 08.00u  JOC WIJLAND te Puurs. 

 

RESERVEER JE PLAATS 
ten laatste op 28/10/2018 bij Arnold 
 03 889 87 87  0472 94 19 85 

 

  

 



Zaterdag  10/11/2018  9112 SINAAI-WAAS (Oost-Vl.) 
Wandel-Mee-Dag St.-Niklaas 6-10-16-19-25 km 08.00-15.00u 
DE WASE STEINBOCKVRIENDEN SINT-NIKLAAS 

Start : Parochiezaal, Dries 73  -  Sinaai-Waas. 
Landelijk parcours.  Wandelen voor een goed doel!  De opbrengst 
gaat integraal naar vzw Bijshuis.  Aankomst vóór 17u. 
 

Zondag  11/11/2018  2850 Boom (Antwerpen) 
Walk for life  6-7-10-13-16-17-23 km  08.00-15.00u 
WSV  SCHORRESTAPPERS 

Start : Kantine RupelBoom FC, Acacialaan  -  Boom. 
Wandeling door de groene Rupelstreek t.v.v. Welzijnsschakel Boom.  
Aankomst vóór 17u. 
 

Woensdag  14/11/2018  9250 Waasmunster (Oost-Vl.) 
10de Waasmunster Wandelt 5-10-18 km  08.00-15.00u 
DURMESTAPPERS 

Start : G.C. Veldstraat, Veldstraat 2  -  Waasmunster. 
Prachtige tocht voor liefhebbers van de Waasmunsterse velden, 
bossen en de alomtegenwoordige heidegronden.  Aankomst vóór 
17u. 
 

Zaterdag  17/11/2018  9185 Wachtebeke (Oost-Vl.) 
Meetjesland… maak het mee – Bibbertocht 
7-14-20-25 km       08.00-15.00u 
DE KWARTELS  VZW 

Start : St.-Laurens Basisschool, Dr. Jules Persynplein 5  -  Wachtebeke. 
Vanaf 14km snuif je de winterse sfeer van het Heidebos op.  9de Tocht 
van het wandelcriterium ‘Meetjesland… maak het mee’.  Bij 
deelname aan 8 van de 10 tochten, een Meetjeslands 
streekproductenpakket!  Laatste afstempeling om 17u. 

  



Zondag  18/11/2018  2870 Ruisbroek (Antwerpen) 
34ste 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.V. van Lourdes.  Pannenkoeken te verkrijgen in de startzaal. 
 

Zaterdag  24/11/2018  1745 Mazenzele (Vl.-Brabant) 
26ste Tweedaagse Herfstwandelingen – 20ste 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, het Kravaalbos 
in hersfttooi en Pieter-Pauluspad.  Deelnemen aan de tocht is een 
toffe ervaring rijker, zeker weten!  Aankomsg vóór 17u. 
 

Zondag  25/11/2018  9140 Temse (Oost-Vlaanderen) 
Kaailoperstocht 6-7-10-15-21-30 km   07.00-15.00u 
WANDELCLUB TEMSE 

 

Start : J.O.C. De Nartist, Clemens de Landtsheerlaan 26  -  Temse.  
Nieuwe startlocatie! Een reden te meer om deze tocht eens mee te 
pikken en een aangename wandeling te beleven. 
 

Zaterdag  1/12/2018  1880 Ramsdonk (Vl.-Brabant) 
24ste Antivriestocht  6-12-18-24 km   08.00-15.00u 
DE SLUISSTAPPERS  VZW 

Start : Parochiezaal Ramsdonk, Tisseltstraat 18  -  Ramsdonk. 
Start 24km tot 12u, 18m tot 13u.  Goed begaanbare wandelwegen in 
een winters landschap.  Ruime rustpost. Eindafstempeling tot 17u. 

  



 

Zaterdag   1 /12 / 2018 
 
 
 

JAARLIJKS 

LEDENFEEST 
Grote feestzaal  “Spil” cc BINDER, Forum 9 - 2870 Puurs 

(VOOR MEER INFO :  zie  IBIS NIEUWS) 

 
 

Zondag  2/12/2018   2830 Heindonk (Antwerpen) 
Broekventjestocht  4-7-14-21 km   08.00-15.00u 
DE VAARTLANDSTAPPERS 

 

Start : Sport Vlaanderen Hazewinkel, Beenhouwerstraat 28  -  
Heindonk. 
Dit winterse parcours brengt je via het Sport Vlaanderen-domein en 
de roeivijvers naar het Blaasvelds Broek en door het park Bel-Air 
langs de Rupeldijken naar het pittoreske Klein-Willebroek. 
 

Zaterdag  8/12/2018  9220 Hamme (Oost-Vlaanderen) 
Durmetocht  -  46 jaar Wintertochten 
5-10-15-20 km       08.00-14.30u 
WANDELCLUB  ’T HOEKSKEN  VZW 

Start : Zaal Familia, P. van der Jeugdlaan  -  Hamme. 
Winterse wandeling langs de Durme, het overstromingsgebied langs 
de Selde. Aankomst vóór 17u. 
 

Zondag  9/12/2018   9112 Sinaai (Oost-Vlaanderen) 
34ste Kersttocht  6-11-17-23 km   07.30-15.00u 
REYNAERTSTAPPERS  VZW 

Start : Parochiezaal Sinaai, Dries  -  Sinaai. 
Rustige winterse wandeling langs de Boskapel, de bossen van 
Puivelde, Kasteelpark Belsele, over het domein van familie. De Clerck. 

  



Zaterdag  15/12/2018  3000 Leuven (Vlaams-Brabant) 
20ste Leuven Eeuwenoud, springlevend ! 
4-6-12 km        13.00-18.00u 
WSP HEVERLEE-LEUVEN  VZW 

Start : Koninklijk Atheneum, Redingenstraat 90  -  Leuven. 
Kerstwandeling door de hoofdstad van Vlaams-Brabant met gratis 
toegang tot de kerstmarkt en tal van monumenten. 2de startplaats 
(ideaal voor gebruikers openbaar vervoer): Café Sport, 
Martelarenplein 13  –  Leuven, van 10.30u tot 17.00u. 
 

 

Zondag  16/12/2018 8400 Oostende (West-Vlaanderen) 
11ste Wandeltocht Oostende met kerstlicht 
6-12-18 km       10.00-19.00u 
WSV  DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE  VZW 
 

Start : KTA1 Ho Tech Oostende, Leopold III-laan 3  -  Oostende. 
Wandelen aan zee in de kerststad Oostende.  Geniet van de 
kerstverlichting bij valavond en van de kerstsfeer aan zee.  Bezoek 
aan de kerstmarkt mogelijk.  Aankomst vóór 20u. 

 

 
Vertrek bus : 13.00u  Station Puurs (terug 20.30u). 

 

RESERVEER JE PLAATS 
ten laatste op 9/12/2018 bij Arnold 
 03 889 87 87  0472 94 19 85 

 

Zondag  23/12/2018  2840 Terhagen (Antwerpen) 
Verdwenen Gehuchtjestocht 
4-6-10-15-20 km       08.00-15.00u 
DE KLEITRAPPERS  VZW 

Start : Clublokaal De Kleitrappers, Korte Veerstraat  -  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!  Aankomst tot 16u. 

  



Dinsdag  25 december 2018 

 

 

 

 

 

VROLIJKE  KERSTDAGEN 

 
Woensdag  26/12/2018   2880 Bornem (Antwerpen) 
33ste Eindejaarstocht  6-12-18-km  09.00-15.00u 
WANDELCLUB KWIK BORNEM 

Start : Gemeenschapshuis Branst, Luipegem 160  -  Bornem.  
Afwisselend natuurparcours.  Ieder uur verloting van kerstpakjes 
onder de deelnemers.  Aankomst vóór 17u. 
 

Zondag  30/12/2018   2870 Puurs (Antwerpen) 
32ste Eindejaarstochten  5-8-14-20-km  08.00-14.00u 
WVK  PUURS  VZW 

Start : Gemeenschapshuis Vrededaal, L. Van Kerckhovenstraat 1-  
Puurs. 
Vanaf het centrum van Puurs, wandelen over kleine en rustige 
wegen, waar de stilte en de rust nog voelbaar zijn. 
 

 

 
 

  



MET  IBIS  IN  2019  NAAR  ST. MORITZ 

Op zaterdag, 22 september 2018, had de infonamiddag plaats n.a.v. 
de geplande vakantie in 2019 naar Zwitserland in het hotel Stahlbad 
in St. Moritz. Wij noteerden ondertussen reeds een 40tal deelnemers. 

Wees er dus snel bij en zeker vóór het einde van het jaar !!! 

Hierna, nog alle info op een rijtje : 

 

Van WOENSDAG  4 t/m woensdag  11  september 2019  
 

PRIJS : 
Voor een totale deelnemingsprijs van 794 € 

 Eénpersoonskamers met eigen sanitair mits een 

toeslag van 136 € 

 Eénpersoonskamers met gedeeld sanitair zonder 

toeslag 

 

ALL-IN VERBLIJF : 

 Dagelijks aperitief, ‘s avonds livemuziek 

 Busvervoer voor 5 halve dagexcursies inbegrepen in 

de prijs 
 Er is altijd GRATIS medische verzorging aanwezig 
 Dagelijks lokale en Belgische specialiteiten 
 Rookvrij hotel en gratis wifi 
 Overdekt zwembad, sauna, hammam en fitness 
 Kamers beschikken allemaal over een douche, 

wastafel, wc, haardroger en tv 
 Dagelijks onderhoud van de kamers 
 De AXIMO-pas geeft recht op gratis openbaar 

vervoer en korting op de kabelbanen 
 

EN BOVENAL … WANDELINGEN NAAR IEDERS  

“MEUG en KUNNE” 
onder deskundige begeleiding 

 

INTERESSE ??? 
Neem contact op met Frans of Maria via 

email : fransdewilde@telenet.be  of SMS 0476 37 87 64 
 

U hoeft voorlopig géén voorschot te betalen ! 

Betalingswijze zal u toegestuurd worden ! 

 

 
  

mailto:fransdewilde@telenet.be


WANDELBEURS  MECHELEN  29-30/09/2018 

Naar aanleiding van de Vlaamse Wandeldag 
2019 werd onze wandelclub uitgenodigd op de 
wandelbeurs om dit evenement te promoten; 
deze gelegenheid hebben we dan ook met veel 
plezier aangenomen. 

 

Vrijdag 28 september, opbouwen stand in de Nekkerhal, 14.30u. 
wagens ingeladen Christiane, Diane, Albert, en ikzelf met volle moed 
naar Mechelen. 

In de Nekkerhal op zoek naar stand C 014.  De ontgoocheling was 
groot toen we vaststelden dat er geen tapijt voorzien was op de stand 
na al het voorbereidend werk dat reeds verricht was.  Maar goed, 
stoute schoenen aangetrokken en aan de inrichters gevraagd wat hier 
de reden van was, maar deze konden geen pasklaar antwoord geven, 
dan zelf met restanten vloerbekleding een tapijt gelegd. 

Opbouwen van de stand ging vrij vlot, roll-ups 
van Ibis Vlaamse Wandeldag, Cuvée 

Verhaeren en Toerisme Klein Brabant 
Scheldeland die hun medewerking verlenen 
aan dit wandelevenement, met dank aan 
onze schepen van Toerisme Ronny Tourné.  
Diane had eveneens een powerpoint 
voorstelling voorzien van het nieuwe Puurs-
Sint-Amands. 

Zaterdag 1ste beursdag opening 09.00u, buiten alle 
verwachtingen stond hier al een lange rij bezoekers 
aan te schuiven, van dan af werd continu onze stand 
bezocht en konden we het verhaal doen van onze 
wandelclub Ibis en onze Vlaamse Wandeldag 2019, het 
Fort van Liezele, het Aspergefestival het Kalforts 

D’orreke dat werd aangeboden aan de bezoekers, dit 
is een nougat op basis van fruit, wel gesmaakt. 

  



Zaterdagavond waren ook wat bestuursleden van verschillende 
wandelclubs aanwezig om hulde te brengen aan bestuursleden, ook 
onze voorzitter werd gehuldigd voor zijn 35 jaar bestuurslid zijnde, 
achteraf werd een verzorgde receptie aangeboden, huiswaarts om 
21.30u. 

Zondagmorgen met diezelfde ploeg naar Mechelen, deze dag was 
minder druk, toch niettegenstaande regelmatig bezoek op de stand en 
geïnteresseerd publiek.  Onze ervaring leert ons dat we nieuwe 
Ibisleden hebben ingeschreven, dat zich een 7tal clubs hebben gemeld 
dat zij een bezoek brengen met een bus op dit wandelevenement. 

Van Wandelsport 
Vlaanderen hebben we 
heel wat felicitaties 
gekregen, qua inrichting 
van onze beursstand, 
deze stonden ook 
verwonderd van het 
aantal bezoekers aan 
onze Ibis-stand. 

De inrichters hadden op 2000 aanwezigen gehoopt en het werden er 
4000 waarvan wij plus 600 mensen aan onze stand hebben gehad! 

 
Volgende afspraak op de Fiets- en Wandelbeurs in Flanders Expo te 
Gent op 9-10 februari 2019. 

Bert Peeters  



WANDELCLUB IBIS BOUWT MET GEMEENTE 

PUURS AAN DE TOEKOMST 

Zoals velen onder u weten hebben we het clublokaal in zijn huidige 
vorm moeten stopzetten, Fortvissers en wandelclub zouden hun 
clublokalen moeten sluiten op termijn.  Het Fort zou een museum 
worden, dit onder de verantwoordelijkheid van een vereniging die de 
volledige uitbating van dit gebouw op zich zou nemen.  Na de eerste 
ontgoocheling te hebben verwerkt, zijn we niet bij de pakken blijven 
zitten en zijn we met het gemeentebestuur gaan praten. 

Vergaderingen werden belegd met Schepen Yvo Van Damme, Schepen 
Ronny Tourné en de sportvissers.  Doel van de vergadering was wat en 
waar ligt de toekomst voor deze twee verenigingen.  Na te hebben 
geluisterd naar de noden van deze twee verenigingen, werd besloten 
deze samen te brengen onder één dak.  Fortvissers zouden instaan 
voor de uitbating, Wandelclub Ibis kan vrij gebruik maken van het 
lokaal, dit gebeurt wel in samenspraak met de Fortvissers.  Na lange 
tijd van goedkeuring van het “RUP” werd een ontwerp gemaakt en 
werd het “Fortpaviljoen” geboren, een mooi en modern ogend 
gebouw met terras en grenzend aan het landschapspark, gefinancierd 
door de gemeente Puurs.  Eerstdaags wordt gestart met de werken.  
Een prachtige omgeving in het groen met ruime parking voor de 
wagens. 

Tevens moest er een ander probleem worden opgelost: het magazijn 
waarover Wandelclub Ibis beschikt in het Fort moest ook verdwijnen. 
Na lang zoeken en in het bijzonder door Schepen Yvo Van Damme, 
werd een nieuw tijdelijk onderkomen gevonden, dit in een deel van de 
vroegere voetbalkantine van Puurs Excelsior, het zou voor ongeveer 4 
jaar zijn.  Alle ongemakken op gebied van onderdak zijn nu opgelost, 
en nu… volop inzetten op het jubileumjaar 2019 met 40 jaar 
wandelclub Ibis! 

Bert Peeters 

 

 

 

  



 

FOTOALBUM  HOUFFALIZE 

24-25-26 AUGUSTUS  2018 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CULTUREEL CENTRUM  BINDER  PUURS 

De nieuwe naam van het cultureel centrum in Puurs is cc Binder, 

De ‘verbindingsplek’ waar mensen van binnen èn buiten Puurs-Sint-
Amands elkaar kunnen ontmoeten. 

Op zondag 9 september kon men op de nieuwe 
site (adres : Forum 9 te Puurs) elk hoekje van cc 
Binder, tijdens rondleidingen, ontdekken. 
 

p 

De Ibissers zullen nu voortaan met deze nieuwe naam geconfronteerd 
worden als wij er onze wandelevenementen of festiviteiten 
organiseren. 

Cc Binder (adres : Forum 9 te 2870 Puurs) beschikt over heel wat zalen 
die we maar al te graag willen reserveren voor onze activiteiten in 
hartje Puurs. 

 Kollebloem, de grote theaterzaal, startplaats van ons 
wandelevenement “Vlaanderen Wandelt 2019” op 28 april 2019. 

 Klapper, de kleine theaterzaal (vroeger rode zaal op podiumzaal). 
 Spil, een grote feestzaal (vroeger polyvalente zaal), aangewezen 

voor ons jaarlijks Ledenfeest en als startzaal voor onze 
Wandeldriedaagse in augustus. 

 Kristal, een kleine feestzaal vooraan in de Begijnhofstraat (vroeger 
middenzaal), ideaal voor onze Nieuwjaarsrecepties en mogelijks 
onze Paastochten. 

 

 

 

 

 

 

Meer info :  www.ccbinder.be  



WANDELEN  IS  GOED  VOOR …  ??? 

 

Wie meer wil bewegen, hoeft niet direct kilometers te gaan lopen. 
Wandelen bijvoorbeeld is een rustige vorm van beweging die toch ook 
heel wat voordelen met zich meebrengt.  Je hart, bloedvaten, 
bloeddruk, cholesterol, botten, spieren, gewrichten en geheugen, ze 
gaan er allemaal op vooruit.  Ook je humeur wordt er zelfs beter van! 
In de afgelopen jaren zijn er tal van onderzoeken gedaan waaruit blijkt 
dat wandelen goed is voor wie al wat ouder wordt. 

In de buitenlucht 
Door een wandelingetje in de buitenlucht te maken, kom 
je in aanraking met zonlicht; ook in de winter!  En net dat 
zonlicht speelt een belangrijke rol in de aanmaak van 
vitamine D in je lichaam. 
 

Dat heb je nodig om je botten, spieren en tanden sterk te houden.  
Daarnaast werkt vitamine D in op de celgroei en celdeling, waardoor 
het je afweersysteem stimuleert.  Een kwartiertje tot een half uur per 
dag in de zon doorbrengen, zou al volstaan.  De rest van de vitamine 
D-voorraad zou aangevuld moeten worden door je voeding. 

De voordelen op een rijtje! 
Een dagelijkse wandeling van 30 minuten ... 

 Zorgt voor een lagere bloeddruk en een daling van het 

cholesterolgehalte. 

 Verkleint het risico op ouderdomsdiabetes. 

 Laat je hersenactiviteit toenemen, wat een rem kan zetten op 

dementie. 

 Verkleint de kans op overgewicht, want wandelen zorgt voor de 

opbouw van spieren en afbraak van overtollig vet. 

 Laat je botmassa en spierkracht toenemen en de kans op 

osteoporose verminderen. 

 Laat de kans op darmkanker dalen, aangezien het je spijsvertering 

en de stoelgang bevordert. 

 Werkt als een geneesmiddel tegen stress. 
 Zorgt voor een betere nachtrust door de fysieke beweging die je 

overdag hebt uitgevoerd.  



NA  DE  SMARTPHONES, DE  SMARTHOMES ? 

Alles wordt smart, ook onze woningen.  Er komen steeds nieuwe 
slimme toepassingen op de markt die ons huis energie-efficiënter, 
comfortabeler én veiliger moeten maken.  Langzaam maar zeker 
versmelten bekende domoticasystemen met nieuwe toepassingen, 
zodat je in je huis van de toekomst allerlei apparaten vanop afstand 
kan bedienen en met elkaar kan laten communiceren. 

Wat is een smarthome? 
Als je je bestaande toestellen in huis vervangt door de nieuwe 
‘slimme’ versies, kan je spreken van een smarthome.  Een ‘slim’ 
toestel is een toestel dat draadloos kan communiceren met het 
internet en dat je daardoor kan bedienen met je smartphone of tablet. 
De lijst van slimme toestellen wordt alsmaar langer. 

Een aantal voorbeelden : 
 Energie: Eén van de meest interessante toestellen is een slimme 

thermostaat.  Daarmee kan je je verwarming erg gemakkelijk 
bedienen op je smartphone, thuis of vanop afstand. Laat de 
thermostaat detecteren wanneer je thuis bent, zodat je 
verwarming alleen dan wordt aangezet voor een efficiënter 
energieverbruik.  Wil je dat je huis lekker warm is als je thuiskomt, 
schakel dan de verwarming al in wanneer je vertrekt op je werk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Huishoudelijke toestellen: Denk aan slimme koelkasten met een 
camera aan de binnenkant zodat je in de supermarkt je eieren kan 
tellen.  Een oven die automatisch de instellingen van je recept op je 
tablet overneemt.  Een wasmachine die je een berichtje stuurt als 
de was klaar is of de droogtrommel zelf instelt op de was die de 
wasmachine af heeft.  Een slimme stofzuiger die op eigen houtje 
zijn ronde door je huis doet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Verlichting: Slimme verlichting schakelt automatisch in- of uit 
wanneer je thuiskomt of vertrekt, en kan je met je smartphone 
instellen. 

 

 Veiligheid: Smartlocks zorgen 
ervoor dat je geen sleutels meer 
nodig hebt en eenvoudig andere 
personen toegang tot je huis kan 
geven of weigeren; handig voor 
verhuurders. 
Dan zijn er nog slimme 
alarmsystemen en camera’s die 
je op afstand kan raadplegen, rook- en branddetectoren die je 
verwittigen op je smartphone, slimme rolluiken … 

  



Gebruiksgemak 
Waar domotica eigenlijk bestaat uit één geïntegreerd systeem waarbij 
alles mooi samenwerkt, kan je verschillende slimme toestellen van 
verschillende fabrikanten in je huis installeren. Om die dan te 
bedienen, heb je enkel een internetverbinding en een smartphone 
nodig, en dat is erg handig. 

Hier staat tegenover dat elke fabrikant zijn eigen applicaties aanbiedt, 
en die zijn niet altijd even gebruiksvriendelijk.  Dat wil zeggen dat je 
moet leren werken met een boeltje van verschillende apps om elk 
apparaat te bedienen als je jezelf niet afhankelijk wil maken van één 
en hetzelfde merk. 

 

 

 

 

Slimme luidsprekers  
Sinds Lernout en Hauspie kent iedereen ongetwijfeld 
spraakherkenningstechnologie.  Vandaag ongeveer 30 jaar later is 
deze technologie eindelijk aan een opmars begonnen richting het 
grote publiek.  Technologiegiganten zoals Apple, Google en Amazon 
voeren strijd om hun persoonlijke spraakassistent zo snel mogelijk in 
je huiskamer of je auto te krijgen. 

De bedoeling is dat een slim systeem met centrale microfoon en 
luidspreker in je huis al je bevelen opvolgt.  Je kan bijvoorbeeld 
afspraken in je agenda zetten, de treinregeling en het weerbericht 
opvragen enzovoort.  Een stem zal je vervolgens het juiste antwoord 
aanbieden.  Deze assistent zal ook in staat zijn om je slimme 
apparaten in huis te bedienen.  Dat lost het gebruiksgemakprobleem 
van apps van verschillende leveranciers op.  De meeste merken 
ondersteunen de voornaamste assistenten in hun toestellen.  



WORD  WEER  MEESTER  OVER  JE  LEVEN  ! 
 

Voel je je een speelbal van het leven?  Of heb je de touwtjes in 
handen?  Het maakt een enorm verschil voor je geluksgevoel.  Enkel 
wie zich meester voelt over zijn leven, kan zich gelukkig voelen en 
voldoening ervaren.  Daarom geeft lifecoach Wim Annerel je 5 dingen 
waar je maar beter mee stopt als je de controle over je leven wilt 
behouden. 

1. Laat die bitterheid over het verleden los 

Iemand vergeven wil niet zeggen dat je alles goedpraat.  Het wil wel 
zeggen dat je de bitterheid opgeeft die jou vanbinnen opvreet en je 
geluk in het leven in de weg staat.  Mensen die ons kwaad hebben 
gedaan, zijn niet volledig slecht, maar eerder ‘ongezond’ (of héél 
ongezond). 

Verander je woordgebruik over deze mensen van ‘slecht’ naar 
‘ongezond’ om je van die bitterheid te genezen.  Of het nu gaat om je 
ouders, collega’s, vrienden of je ex, vergeving opent je hart naar de 
toekomst.  De belangrijkste persoon om te vergeven ben jij zelf. 

2. Stop met tegen jezelf te 

liegen 

‘Ik ben niet goed genoeg’, ‘Ik ben niet 
slim genoeg’, ‘Ik ben niet aantrekkelijk 
genoeg’…  Voed jij je geest met deze 
leugens?  Dat is een garantie om jezelf 
een ‘loser’ te vinden en je zo te 
gedragen.  Deze innerlijke criticus zorgt 
ervoor dat je jezelf saboteert.  Weet 
dat je zelf de baas bent over je 
gedachten. Vervang deze negatieve 
gedachten dus door gedachten die jou 
wél stimuleren. 

  



3. Stop met te zoeken naar externe voorwaarden 

voor je geluk 

Al te vaak stellen we voorwaarden om gelukkig te zijn.  En eenmaal die 
voorwaarden vervuld zijn, merken we dat er nog meer voorwaarden 
opdoemen.  Zelfs lottowinnaars voelen zich een jaar nadat ze de 
hoofdprijs gewonnen hebben weer even gelukkig als ervoor!  We 
keren dus snel weer terug naar ons ‘basisgemoed’.  Tenzij we onze 
denkgewoonten veranderen.  Als je naar pessimisme neigt, dan zal je 
dat blijven doen, wat er ook in de buitenwereld gebeurt.  Tenzij je 
vanbinnen verandert.  Echte verandering zit vanbinnen.  En je ziet 
vanbuiten goed wat het vanbinnen doet! 

4. Stop met te proberen te veranderen wat buiten 

je controle valt 

Wie is de enige persoon die we kunnen veranderen? Onszelf! Wie 
proberen we vaak te veranderen? Anderen! Ook al bedoelen we het 
goed, zelfs iemands mening proberen te veranderen kan leiden tot 
frustratie. Ze moeten eerst willen. En als je merkt dat je een ander 
probeert te veranderen, dan gedraag je je eerder agressief dan 
assertief. Mensen die zich negatief gedragen en gefocust zijn op het 
veranderen van anderen in plaats van zichzelf, zijn vaak minder 
tevreden over hun eigen leven. 

5. Stop met te wachten om je leven te veranderen 

Wil je dat je leven verandert?  Wacht niet!  Vandaag, niet morgen, is 

de dag om te starten.  Je kan jezelf alvast meer kracht geven om te 

veranderen door je taalgebruik aan te passen.  Verander ‘ik zou 

moeten’ door ‘ik zal’.  Wees proactief in plaats van reactief: neem je 

lot in eigen handen, wees meester over je eigen bewustzijn en je eigen 

gemoedsgesteldheid, in plaats van het slachtoffer ervan.  Maak een 

actielijst van dingen die je wil bereiken, en start er vandaag mee! Je 

hoeft niet alles tegelijk te doen.  En grote doelen, zoals veel gewicht 

verliezen, kan je opsplitsen in kleinere subdoelen.  Het belangrijkste is 

vandaag te starten.  



EEN  DASHCAM  AAN   BOORD  ? 

In naam van de veiligheid duiken overal bewakingscamera’s op in de 
openbare ruimte maar ook thuis.  De auto ontsnapt er niet aan deze 
trend.  Hebt u ook een dashcam aan boord? 

Strafbaar? 
De eerste vraag die zich stelt: mag je in België wettelijk met een 
dergelijk toestel rondrijden?  Jazeker, een dashcam op de voorruit van 
je auto bevestigen is niet verboden.  Je wordt dus hiervoor niet 
beboet.  Wel van belang is wat je nadien doet met de beelden die de 
camera heeft vastgelegd. 
Uiteraard mag je de beelden aanwenden voor recreatief gebruik, voor 
persoonlijke toepassingen dus zoals bv om een film van je vakantiereis 
te maken omdat de opnames dan niet verder reiken dan je familie-en 
vriendenkring. 
Je mag echter niet dit materiaal zomaar op sociale media zetten en 
het op die manier publiek maken.  Je moet je, volgens de privacywet 
hiervoor aan een aantal voorschriften houden zoals de toestemming 
vragen van degenen die in beeld komen.  Omdat dit strafbaar kan zijn, 
raadt de politie ook aan om beelden van een ongeval of wegpiraterij 
meteen aan hen door te spelen en ze niet op sociale media te posten. 

Bewijsmateriaal bij een ongeval ? 
Is het dan een goed idee om met een camera rond te rijden?  
Sommigen beweren dat een dashcam preventief werkt; anderen 
automobilisten en ook de bestuurder zelf zouden zich voorzichtiger 
gedragen aan het stuur, met minder ongevallen tot gevolg. 
Vooral bij een ongeval kunnen beelden duidelijkheid verschaffen en 
worden gebruikt om een geschil te beslechten.  De tegenpartij zal zich 
misschien soepeler opstellen als hij weet dat er beelden van het 
incident bestaan. 
Verzekeringsmaatschappijen kunnen met behulp van de beelden vaak 
sneller tot een vergelijk komen zonder dat dit aanleiding geeft tot een 
rechtszaak.  Daarom moedigen sommige verzekeraars hun klanten aan 
om altijd een dashcam te gebruiken. 

  



Ook de politie kan de beelden na het bekijken opnemen in het PV.  
Komt het dan toch tot een rechtszaak, dan is het in ons land niet zo 
dat de dashcambeelden automatisch als bewijsmateriaal gelden.  In de 
praktijk echter, houdt de rechter er tegenwoordig vaker rekening mee. 
Ook hier gelden de regels van de privacywet.  Beelden mogen enkel 
gebruikt worden als dit noodzakelijk is om je eigen geschillen op te 
lossen en mag je ze niet verder verspreiden.  Ook steeds de 
tegenpartij vooraf verwittigen dat er filmmateriaal bestaat.  In 
principe moet je de dashcam ook laten registreren bij de 
Privacycommissie als je de beelden wilt kunnen gebruiken als 
bewijsmateriaal. 

En … in het buitenland ? 
Een camera in de wagen mag dan in België al legaal zijn, dat betekent 
niet dat deze praktijk in de ons omringende landen ook wettelijk 
erkend is.  Er bestaat namelijk nog geen Europese regelgeving omtrent 
de dashcam.  In landen zoals Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en 
Portugal moet je opletten met je dashcam!  Zet in die landen het 
toestel uit of verwijder het als je op zeker wilt spelen.  In deze landen 
wordt het filmen met een dashcam als een schending van de privacy 
beschouwd.  Elders in de wereld, en dan vooral in Azië en Rusland, 
kijkt men daar anders tegenaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DAGELIJKS  BESTUUR 

 

Voorzitter :  PLETTINCKX Arnold 

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

 

 

Secretaris & Feestelijkheden :  VAN RECK Hendrik 

Verberdestede 54 – 2870 Liezele 

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

 

 

 

Penningmeester :  HERMANS Maria 

Monnikheide 12 – 2870 Puurs 

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

 

 

 

BESTUUR 
 

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

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

 

 

 

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

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

 

 

 

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

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

G. Fromontstraat 26 - 2830 Willebroek   

 0486 86 02 11    kris_andries@yahoo.com 

 

 

Parcours : DOMS Paul 

G. Fromontstraat 18 – 2830 Willebroek 

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

 

 

Kledij : DE SMET Annie 

Neerheidedreef 37 – 2870 Puurs   03 889 83 01 
 

 

 

 

Logistiek : VAN ZAELEN Eddy 

Jan Hammeneckerstraat 23 – 1840 Londerzeel 

 0486 16 68 60 

 
 
 

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

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

 0473 45 18 93 marie-helene@pandora.be 

 

 

Ledenadministratie & Etiketten  
DE WILDE Frans 
Monnikheide 12 – 2870 Puurs 

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