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Voorwoord
Ibis nieuws
Ssst … Hier wandelt den Ibis
Onze medewerkers in de kijker !
St. Moritz, een exclusief
wandelparadijs voor onze
Ibissers
Israël, het beloofde land
Azijn … meer moet dat niet zijn !
Waar rook is … is vuur !
Bestuur
Foto Voorblad : wandel3daagse 2019

Wil je naar foto’s en reportages zien ?
bepaalde wandelingen, ga dan naar :

Wil je meer info over

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

VOORWOORD
Even terugblikken op een geslaagde “Wandeldriedaagse” met een deelnemersaantal van 3.454
en daaraan voegen we nog eens 145 enthousiaste
medewerkers aan toe. Dan kunnen we enkel
maar tevreden en dankbaar zijn.

Het was voor ons even koffiedik kijken wat de nieuwe startplaats
betreft, maar uit de vele positieve reacties die we van de wandelaars
kregen kunnen we enkel maar concluderen dat we volgend jaar hier
terug gaan vertrekken! Belangrijk gegeven is wel dat we de
speelplaats terug ter beschikking krijgen. Tevens wil ik ook de Firma
Peeters-Lambrechts bedanken voor het sponseren van het ‘Chouffebier’ dat door de vele wandelaars werd geapprecieerd op de rustpost
in t’ Onzent.
Ook een woordje van dank aan de clubleden die tijdens deze
driedaagse aan het wandelen zijn gegaan, want vele onder hen
vertegenwoordigen dooreen het ganse jaar Ibis tijdens hun wekelijkse
wandelingen; wat dan ook belangrijk is om onze club in de kijker te
zetten.
Graag zie ik onze “Wandel-driedaagse” uitgroeien tot een event waar
het gevoel van een vakantiesfeer wordt gecreëerd en beleefd. Even
genieten van een tocht, de ene hoeft wat meer uitdaging dan de
andere maar er toch, al bij al, een leuke dag van maken! Eventueel op
zoek gaan naar “hypere” benamingen wat misschien een jeugdiger
publiek aanspreekt?
2019, het jaar waar we als club 40 jaar bestaan maar ook het jaar
waarin Arnold Plettinckx en Paul Doms een eind zetten aan hun
bestuursfuncties,
respectievelijk
als
voorzitter
en
als
parcoursverantwoordelijke. Beiden hebben méér dan twintig jaar
actief bestuurslid geweest. Tevens stopt ook Magda Van Rompaey als
verantwoordelijke van de catering voor de verschillende events. Aan
alle drie hartelijk dank namens onze wandelclub Ibis. Later vieren we
dit ten gepaste tijde.

Waar mensen weggaan is er ook plaats voor vervanging. Lange tijd
stond de vacature open voor ondervoorzitter. Ik heb dan ook mijn
oren te luisteren gelegd bij Ronnie Hermans. Hij had ervaring in het
verleden met deze functie binnen onze club. Ronnie heeft deze taak
aanvaard. Anderzijds hebben we Dominiek Van Acoleyen, voor velen
onder ons geen onbekende. Hij gaat, voorlopig althans, de taak van
parcoursverantwoordelijke op zich nemen en, wie hem kent vanuit het
verleden weet dat hij pareltjes kan uittekenen. Trage wegen zijn voor
hem geen onbekende. De verjonging is daarmee ingezet.
Verschillende Ibisleden hebben ook deelgenomen aan de 100km
dodentocht; voor velen onder hen een aartsmoeilijke opgave, voor
anderen een jaarlijks wederkomend doetje. Aan allen die hebben
deelgenomen en uitgelopen een dikke proficiat !
Bij het schrijven van dit artikel moet onze BBQ nog plaats vinden. De
wijn- en kaasavond komt er ook nog aan en zoals u deze vorig jaar
mocht smaken, zal de nieuwe organisatie er niet minder om zijn. Wij,
als Ibis, trachten mensen zoveel mogelijk samen te brengen in een
gezellige omkadering en sfeer. Respecteer steeds de
inschrijvingsdatum.
September is ook de maand waar de reis naar Zwitserland is gepland.
Voor zij die meegaan, een super gezellige reis gewenst. Maria en
Frans zullen hun uiterste best doen om het onze mensen zo
aangenaam en kommerloos mogelijk te maken.
De lidkaarten moeten vóór het einde van het jaar vernieuwd zijn. De
ledenbijdragen bij Vlaanderen Wandelt stijgen met 2€. Wij zijn ook
genoodzaakt dit door te rekenen. U betaalt nu 18€ lidgeld wèl volledig
terugbetaald via uw ziekenfonds. Houd er ook rekening mee dat de
inschrijvingsgelden voor een wandeling, per deelname bij de
verschillende wandelorganisaties volgend jaar 1,50€ (i.p.v. 1,10€)
zullen bedragen.
De herfst komt eraan, eigenlijk een periode in het jaar die ik zeer mooi
vind.
De natuur staat in pracht en praal met zo veel
kleurschakeringen, het ochtenddouw over de velden… Geniet van
deze wandelingen en koester deze mooie momenten.

En zij die het nog niet mochten weten, het nieuwe clublokaal is
geopend! Men kan er iedere zondag terecht om er iets te nuttigen en
clubleden te ontmoeten. Ons “Fortpaviljoen”, zo wordt het ook
genoemd, wordt open gehouden door Karine en Koen van de
Fortvissers.
Tot Kijk.
Bert Peeters

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

KAAS- EN WIJNAVOND
Op zaterdag 5 oktober 2019 :

“Kaas- en Wijnavond”
Plaats : JOC Wijland, Fortbaan 9 - 2870 Puurs-Sint-Amands
Aanvang : 19.00u
Prijs
: 17 € (kinderen tot 12 jaar -> 9 €)
Voor de vleesliefhebbers is er een vleesschotel voorzien !
Inschrijving : bij Hermans Maria
via  03 889 30 54 of via een overschrijving
IBAN : BE 74 7885 1805 4407 BIC : GKCCBEBB
Vermelding : Kaasavond + aantal (namen en voornamen)
+ keuze kaas / vlees
Uiterste datum van inschrijving : 23 september 2019

LIDGELD 2020
Op verzoek van de Federatie Wandelsport
Vlaanderen vragen wij aan onze leden om je
“Lidgeld 2020” nu al te willen betalen tegen ten laatste

31 oktober 2019
via een overschrijving :
IBAN : BE 74 7885 1805 4407 BIC : GKCCBEBB
met vermelding van (namen en voornamen) + Lidgeld 2020.
Dit lidgeld bedraagt : 18€ voor volwassenen
9€ voor min 12jarigen
De data voor het afhalen van de lidkaarten 2020 (formulieren voor de
mutualiteit + aankoop wandelboek) zullen in de volgende IBIS INFO
worden vermeld.

BUSREIZEN
Op 27 oktober 2019 is onze volgende busreis naar
Westerlo gepland.
Na de busreis zal er de mogelijkheid zijn om iets te eten in ons
Fortpaviljoen.
Geïnteresseerden dienen dit te melden aan Arnold ( 03 889 87 87
of  0472 94 19 85) bij het reserveren van hun plaatsje op de bus
tegen ten laatste 20/10/2019.
Wat de pot zal schaffen is ons niet bekend. Naar gewoonte, zorgt
Karine van de Fortvissers ervoor om steeds democratische prijzen te
hanteren. Op de bus zelf hoort u méér hierover.
Naar de toekomst toe zal vermoedelijk, in overleg met Karine, het
steeds mogelijk zijn om, na een busreis, iets kleins te nuttigen in ons
nieuw clubhuis. Wij houden u op de hoogte!

SSST… HIER WANDELT DEN IBIS
Zondag 1/09/2019
Internationale Kwaktocht
WSV DE VOSSEN VZW

9255 BUGGENHOUT (O.-Vlaanderen)
4-7-10-14-21 km
08.00-15.00u

Start : Gemeentelijke Basisschool ‘t Sprinkhaantje, Collegestraat 1 Buggenhout.
Prachtig Buggenhoutbos met rustige en landelijke wegen. Gratis
Kwak of Tripel Karmeliet voor iedere deelnemer. Muzikale omlijsting.
Maandag 2/09/2019
Langeledetocht
DE KWARTELS VZW

9185 WACHTEBEKE (O.-Vlaanderen)
7-14-21 km
09.00-15.00u

Start : Feesttent, Langelede - Wachtebeke.
Parcours in de vorm van een klaverblad, met een bonte variatie aan
veld- en boswegels, waarvan de Langelede het middelpunt vormt.
Aankomst vóór 17u.
Dinsdag 3/09/2019
2870 RUISBROEK (Antwerpen)
12ste Weekdagtocht
4-6-8-10-12-14-18 km
09.00-15.00u
WANDEL MEE RUISBROEK VZW
Start : Café De Jonge Beloften, Sint-Katharinastraat 151 - Ruisbroek.
Aangename wandeling door het groen van Ruisbroek.

IBIS op reis naar Skt. Moritz in Zwitserland

Vrijdag 6/09/2019
2880 BORNEM (Antwerpen)
2de Commandant Rasquin-tochten 6-11-16-21 km 07.00-15.00u
WANDELCLUB KADEE BORNEM VZW
Start : Fort van Bornem, Barelstraat 228 - Bornem.
Start bovenop het Fort van Bornem direct in het groen. Volg de
mooie wandelroutes door de prachtige streek, de groene long van
Klein-Brabant. De opnieuw opengestelde Abdijtuin is al een attractie
op zich. Wandeltocht i.s.m. vzw Fort van Bornem.
Zaterdag 7/09/2019
1745 OPWIJK (Vlaams-Brabant)
ste
30 Stichtingstocht
5-9-12-14-18-24 km
07.00-15.00u
WSV DE HOPBELLETJES OPWIJK VZW
Start : Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 - Opwijk.
Vernieuwd parcours langs goed begaanbare verkeersarme landelijke
wegen. Eindafstempeling tot 17u.
Zondag 8/09/2019
9420 MERE (Oost-Vlaanderen)
de
5 Ajuintocht
7-9-12-15-20-24-27 km
07.00-15.00u
WSV DE KADEES VZW
PUNTENKAARTWANDELING
Start : Sint-Jozefschool, Kloosterstraat 31 - Mere.
Nieuwe startzaal! Alle afstanden gaan naar Nieuwerkerken. De
langere afstanden wandelen naar Heldergem door Den Dotter en
Blauwbos. Gratis rijstpap zolang de voorraad strekt.
Zaterdag 14/09/2019
2830 HEINDONK (Antwerpen)
Balsemientocht
7-14-21 km
07.30-15.00u
DE VAARTLANDSTAPPRS
Start : Surferschalet, Grote Bergen 59 - Heindonk.
De mooiste wandeling in het Vaartland. Je vertrekt midden in de
natuur aan de roeivijver Hazewinkel. Door het natuurgebied het
Broek en via de roeivijver naar de Biezenweiden en het Broek de
Naeyer. Zelden vind je zoveel groen en natuurpracht!

Zondag 15/09/2019
3001 HEVERLEE (Vl.-Brabant)
Omloop van het Dijleland
4-7-12-20-30-35 km 07.30-15.00u
WSP HEVERLEE-LEUVEN VZW
Start : GO! Campus Woudlucht, Prosperdreef 3 - Heverlee.
In het Dijleland omgeven door Heverleebos en Meerdaalwoud met
aan de westkant het unieke natuurgebied De Doode Bemde.
Wandelzoektocht voor kinderen. Wheels and Walking.
Donderdag 19/09/2019
9220 HAMME (O.-Vlaanderen)
ste
48 Wuitensmarsen
8-15 km
15.00-19.00u
TOERISME HAMME
Start : Tentendorp, Marktplein - Hamme.
Je wandeIt langs de mooiste plekjes van Hamme. Alles is aanwezig
om de wandelaars extra te verwennen. Voor elke deelnemer wordt
een drankje en versnapering voorzien. Aankomst vóór 22u.
Vrijdag 20/09/2019
48ste Wuitensmarsen
TOERISME HAMME

9220 HAMME (O.-Vlaanderen)
6-8-15-32 km
13.00-19.00u

Start : Tentendorp, Marktplein - Hamme.
Start 32km 9u-13u. Topdag van een driedaagse met volop ambiance
op het Marktplein. Alles is aanwezig om de wandelaars extra te
verwennen. Voor elke deelnemer wordt een drankje en versnapering
voorzien. Aankomst vóór 22u.
Zaterdag 21/09/2019 9
9220 HAMME (O.-Vlaanderen)
48ste Wuitensmarsen
8-15-25 km
08.30-14.00u
TOERISME HAMME
Start : Tentendorp, Marktplein - Hamme.
Start 25km tot 11u. Geniet van de prachtige omgeving en mooie
plekjes in Hamme en aanpalende gemeenten. Alles is aanwezig om
de wandelaars extra te verwennen. Voor elke deelnemer wordt een
drankje en versnapering voorzien. Aankomst vóór 17u.

Zondag 22/09/2019
2547 LINT (Antwerpen)
Najaarstocht
5-10-12-15-18-20-25-30 km
07.30-15.00u
WSV DE DAUWTAPPERS VZW
PUNTENKAARTWANDELING
Start : Basisschool De Wilg, Eikhof 20 - Lint.
Zeer gevarieerde wandeling met een mix van open landschap, trage
en landelijke wegen. Door de Luitersheide, de unieke koepoortjes en
het nieuw opengestelde Uilenbos.
Zondag 29/09/2019
1910 BERG (Vlaams-Brabant)
ste
36 Houtheimtochten 6-7-9-13-15-21-26-31 km 07.00-15.00u
HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL VZW

Start : Ons Tehuis Brabant, Perksesteenweg 126 - Berg.
Prachtige herfstwandeling door het Moorbos, Hellebos en
Floordambos. Tussen de bosstroken, in de vele veldwegen die deze
streek nog rijk is. Echte natuurwandeling vol afwisseling. Deel van
de tochtopbrengst bestemd voor OTB.

Zaterdag 5/10/2019
Kaas-en Wijnavond
JOC Wijland, Fortbaan 9
te 2870 Puurs-Sint-Amands
(VOOR MEER INFO : zie IBIS NIEUWS)
Zondag 6/10/2019
1740 TERNAT (Vlaams-Brabant)
ste
41 Kruikenburgse Wandeltochten 5-10-15-20 km 07.00-15.00u
WANDELCLUB KRUIKENBURG VZW
PUNTENKAARTWANDELING
Start : Sportcentrum Ternat, Van Cauwelaertstraat 40 - Ternat.
Wandelen in het natuurrijke en schilderachtige Pajottenland met zijn
typische veld- en bospaadjes. Langs Ternatse kouters en Kasteel
Kruikenburg. Aankomst vóór 17.30u.

Zaterdag 12/10/2019
1730 ASSE (Vlaams-Brabant)
Baamistochten
3-5-7-10-14-21 km
07.00-15.00u
WRC MANKE FIEL VZW
Start : Zaal De Leerheide, Oostkouter 1 - Asse.
Natuurwandeling door de Kravaalvelden en het Kravaalbos in het
Land van Asse en langs de flanken van de Putberg.
Zondag 13/10/2019
2570 DUFFEL (Antwerpen)
ste
29 Ter Elsttocht
6-12-18-21-30-42 km
07.00-15.00u
WSV NETELAND DUFFEL VZW

Start : Gemeentelijk Technisch Instituut, Rooienberg 20 - Duffel.
Het Duffelse op z’n mooist! De groene long van Duffel, de Polder van
Lier, de weiden tussen Duffel en Waarloos, het natuurgebied in
Rumst en de Oude Spoorbaan nodigen uit tot een stevige
herfstwandeling.
Donderdag 17/10/2019
2830 BLAASVELD (Antwerpen)
Herfstwandeling
7-14-21 km
08.00-15.00u
DE VAARTLANDSTAPPERS
Start : PC Blaasveld, Mechelsesteenweg 230 - Blaasveld.
Ook in de herfst is het mooi wandelen in het Vaartland. Het Park Bel
Air en het Broek van Blaasveld laten je hun mooiste kleuren zien.
Genieten van mooie bospaadjes, visvijvers, statige dreven en alles
gehuld in de mooiste herfsttinten.
Zondag 20/10/2019
2880 BORNEM (Antwerpen)
51 ste Oktobermarsen
6-10-15-20-25-30 km
07.30-15.00u
WANDELCLUB KADEE BORNEM VZW
PUNTENKAARTWANDELING
Start : CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 43 - Bornem.
Kleinste afstanden gaan langs de rustpost bij de Abdij via het
Nonnenbos naar de Kinderboerderij. Langere afstanden gaan door
bossen, prachtige dreven, langs vijvers en Scheldedijken. Grootste
afstanden bezoeken het oude vissersdorp Mariekerke.

Zaterdag 26/10/2019
9280 LEBBEKE (Oost-Vlaanderen)
12de Heizijdetocht
6-12-18-24 km
07.30-15.00u
WJC DENDERKLOKJES LEBBEKE
Start : Heidehof, Heizijdestraat 20 - Lebbeke.
Ontdek Heizijde tijdens de herfst met de wachtbekkens en slenter
langs rustige veldbaantjes. Proef de lekkere pannenkoeken. Voor elk
een gezonde attentie van peperkoek Vondelmolen. Ieder uur
verloting van een fles Vicarisbier.

Zondag 27/10/2019
2260 WESTERLO (Antwerpen)
ste
30 Kastelentocht 4-7-10-15-20-25-30 km
08.00-15.00u
HERENTALSE VW VZW
PUNTENKAARTWANDELING

Start : Parochiecentrum, Boerenkrijglaan - Westerlo.
Langs de Grote Nete en de kastelen van de Prinsen de Merode.
Door de bossen van Averbode en Tongerlo.
Volledige boswandeling.
Vertrek bus : 08.00u JOC WIJLAND te Puurs-Sint-Amands
RESERVEER JE PLAATS ten laatste op 20/10/2019 bij Arnold
 03 889 87 87  0472 94 19 85
EN EVENEENS ARNOLD VERWITTGEN ALS JE BLIJFT ETEN IN HET
FORTPAVILJOEN NA DE BUSREIS

ONZE MEDEWERKERS IN DE KIJKER !
De mannen van het parcours ¹
Deze ploeg staat in voor de bepijling van alle omlopen en parkings.

Verantwoordelijke Parcours : Paul Doms, gaat helaas
voor deze taak op “verdiend pensioen”. Hij zal voortaan, voor een
jaartje, bij wijze van proef, vervangen worden door Dominiek Van
Acoleyen.
Medewerkers: Edwin Polfliet, Hendrik Boeykens, Kenny Odeurs,
Louis Brusselmans, jammer maar niet op deze foto Filip Stragier, Jos
Wouters en Peter Mees.
Voor ons evenement op de “Wandel3daagse” op 2-3-4 augustus jl
hebben deze mannen héél wat voorbereidingswerk moeten
verrichten.
- Maandag 29/07 : 8.00u vertrek vanuit ons magazijn voor het
afpijlen van alle afstanden voor zondag. ‘s Middags snel een
boterhammetje eten in ons magazijn en in de namiddag afpijlen alle
afstanden voor zaterdag. Werk gedaan rond 16 u.
- Dinsdag 30/07 : 8.00u vertrek vanuit het magazijn voor afpijlen alle
afstanden voor vrijdag. Gedaan rond de middag.

- Vrijdag 2/08 : 6.00 u vertrek voor nazicht van alle afstanden om te
zien of er geen pijlen ontbreken.
- Zaterdag 3/08 : vertrek zelfde tijd voor nazicht of er geen pijlen
ontbreken. In de namiddag afbreken pijlen van ‘s vrijdaags.
- Zondag 4/08 : vertrek zelfde tijd voor nazicht of er geen pijlen
ontbreken. In de namiddag afbreken pijlen van ‘s zaterdaags.
Eveneens parking aanwijzen voor alle toekomende auto’s van de
wandelaars.
- Maandag 5/08 : afbreken pijlen wandeling ‘s zondaags en alles
sorteren.
Ook niet te vergeten !!! De bepijling op de toegangswegen naar de
start, onderhoud van het materiaal, fietsen ...
Jullie zien dat deze ploeg héél wat werk levert zodat alle wandelingen
vlekkeloos en prima kunnen verlopen.
Van harte P R O F I C I A T voor jullie prestaties ! De Club waardeert
deze medewerking enorm en vindt het ontzettend fijn dat deze
mannen, op deze manier, bijdragen aan onze vereniging.

Denis Cools

¹

Deze keer stonden de mannen van het parcours “in de kijker”. Misschien zou
het eens interessant zijn mochten de zaalverantwoordelijken, elk voor zich, hun
eigen ploeg eens in de kijker zetten? Geef gerust jullie artikeltje door voor een
volgende Ibis Info.

ST. MORITZ, EEN EXCLUSIEF
WANDELPARADIJS VOOR ONZE IBISSERS
St. Moritz, gelegen in het Engadin op zo’n 1.856m boven zeeniveau, is
één van de bekendste vakantieoorden wereldwijd en zelfs de nummer
één als vakantiebestemming in de Alpen en vandaar een prima
trekpleister voor talrijke toeristen.

Het hooggelegen dal van het Engadin beschikt over een uitgestrekt
netwerk van 580km aan wandelpaden en zal dan ook een waar
paradijs zijn voor onze Ibissers.
Hier geniet je van een prachtig en gevarieerd landschap met zachte
bergkammen, weelderige alpenweiden, machtige gletsjers en met
sneeuw bedekte bergtoppen.

Aan alle Ibissers die voor deze reis geboekt hebben … alvast een
aangename wandelvakantie toegewenst !!!

ISRAEL, HET BELOOFDE LAND !
En nu tijd voor een stukje geschiedenis met het bijzonder reisverhaal
van Denis Cools over zijn verblijf, van 21 tot 28 oktober 2018, in het
fascinerend Israël. ¹

Israël, een zeer gevarieerd vakantieland waar je niet op uitgekeken
geraakt. De geschiedenis is overal zichtbaar. In het oude Jeruzalem,
Bijbelse plaatsen als Capernaum, kruisvaarderssteden als Akko, of zelfs
als je alleen maar kijkt naar de heuvels rondom Jeruzalem waar het
niet moeilijk voor te stellen is hoe het duizenden jaren geleden moet
zijn geweest.
Dag 1 : Het eerste wat we bezochten was Caesarea welke één van de
belangrijkste opgravingplaatsen van Israël is. In het jaar 20 vóór Chr.
herbouwde Herodes de Grote een kleine Phoenisische stad, die als de
“Toren van Strato”; bekend stond en noemde haar Caesarea, ter ere
van keizer Augustus.

¹

Met vooreerst mijn oprechte verontschuldigingen aan Denis voor deze
laattijdige publicatie. Ik wou dit verhaal van 8 bladzijden al wèl eerder inlassen
maar altijd kwam er iets tussen… Overigens, dien ik het ‘aantal bladzijden’ (=
veelvoud van 4) te respecteren en mijn bedoeling was vooral om dit relaas
integraal (met bijgeleverde foto’s) in één Info IBIS te publiceren en niet verspreid
over verschillende edities).

Tot de bezienswaardigheden van de stad behoorden de schitterende
paleizen en openbare gebouwen, een indrukwekkende tempel van
marmer, een amfitheater en een renbaan. Er was tevens een
ingenieuze haven, waar zelfs grote schepen veilig voor anker konden
liggen.
Geweldige steenblokken die in de zee verzonken werden, vormden
een halfronde 90-meter lange pier. Na de dood van Herodes kwam
Caesarea onder Romeins bewind en werd om zijn schoonheid door de
Romeinse gouverneurs tot residentie verkozen.
Verder naar Haifa waar we deBaha’i tuinen en tempel met gouden
koepel bewonderden. Deze staat majestueus op een heuvel, omgeven
door zijn schitterend onderhouden tuinen, en is het hoofdkwartier van
het Baha’i geloof. De volgelingen geloven dat geen enkele religie het
monopolie op de waarheid heeft en willen de leer van alle heilige
mannen verenigen.
Vervolgens reden we naar Akko, een stad waar Richard Leeuwenhard
met de hospitaalridders vertoefd hebben. De Otomanen bouwden op
de resten van deze stad een nieuwe stad. Hierdoor liggen er 8m onder
het huidige niveau, mooi bewaarde vertrekken die dateren van de 12de
eeuw en gebouwd werden door de kruisvaarders. Opgravingen
hebben een schat aan goed bewaarde ondergrondse straten en
architectuur aan het licht gebracht.
Verder naar Nazareth waar we de Sint Jozefskerk bezochten, de plaats
waar Jozef zijn schrijnwerkerij zou gestaan hebben en de beroemde
Basiliek van de “Aankondiging” waar de engel Gabriël Maria vertelde
dat ze zwanger was van Jezus. Dan naar ons hotel in Tiberias waar we
moe maar voldaan de nacht door brachten. Het rare in Israël is dat het
hier op 5 minuten na zonsondergang al pikdonker is, was wel even
wennen.
Dag 2 : De volgende dag bezoek van Safed, de hoogstgelegen stad van
Israël, welke één van de vier heilige steden uit de Talmoed is. We
hebben daar de synagoge van Joseph Caro bezocht. Deze voormalige
Arabische wijk waar nu een grote kolonie kunstenaars woont, staat
bekend als het “Artists Quarter”.

In de smalle straatjes tussen de
schilderachtige huizen tonen kunstenaars
hun werk. Veel gebruiken hun huis als
galerie.
Daarna hebben we een rondvaart van zo’n
45 minuten gemaakt op het meer van
Genezareth in een boot die een replica
blijkt te zijn waar Jezus mee op het meer
zeilde; straffe mannen als die dat allemaal
weten maar als toerist leef je dan toch een
beetje mee in de wereld van toen.
In de namiddag in Tabgha de kerk van de wonderbare spijziging
bezocht. De kerk staat op de plaats waar Jezus naar verluid 5000
volgelingen spijzigde met 5 broden en 2 vissen. Iets verder staat de
kerk der “zaligmakenden” waar Jezus met uitzicht op het meer zijn
beroemde ‘Bergrede’ uitsprak. Dan verder langs het huis waar Petrus
gewoond heeft en terug naar het hotel.
Dag 3: Vanmorgen de kibboets van Jacob bezocht. Deze is ongeveer
400ha groot en er wonen ongeveer 1000 mensen die gezamenlijk alles
cultiveren. Voor hun diensten worden ze nu betaald, wat vroeger niet
was maar dan was ook alles gratis. Nu moeten ze ook voor alle
diensten betalen. Kinderen wonen apart bij soortgenoten en komen
slechts enkele uren in contact met hun ouders. Dit systeem schijnt
goed te werken doordat de kinderen meer zelfstandig zijn en er ook
weinig of geen conflicten ontstaan met o.a. hun ouders.
Verder naar de ruïnes van Beth Shean, het oude Scytopolis. Deze stad
was onder de Byzantijnen het belangrijkste centrum van het
Christendom en welke op een oude handelsroute lag en dus heel
cruciaal was. Dan naar Jericho dat in de Negev-woestijn ligt.
Het was er 42 graden, wel héél warm! Daar hebben we de Tel Jericho,
een bergflank gezien waar er reeds 10000jaar geleden mensen in
uitgekapte holen in de bergflank woonden. In de tijd van Christus was
het een oord waar vele joden naartoe vluchtten bij vervolging door de
Romeinen.

Dan verder naar Bethlehem welke op een heuvel aan de rand van de
woestijn van Judea ligt. Nu is dit Palestijns gebied. Aan de grens was
het heel rustig, we moesten zelfs ons paspoort niet laten zien. In de
Bijbelse traditie is Bethlehem de plaats waar David zijn jeugd
doorbracht en waar hij tijdens het hoeden van zijn vaders schapen tot
koning werd gezalfd. Het is ook de geboorteplaats van Jezus en sinds
de bouw van de Geboortekerk in de 4deeeuw een belangrijk
bedevaartsoord.
De kerk staat boven de
grot, toenmalig huis van
Jozef, waar de geboorte
van Jezus plaats vond.
Toen Jozef en Maria
hiertoe kwamen waren
er zoveel mensen die er
verbleven
(kerstfeest)
dat ze noodgedwongen
een stal gebruikten om
te bevallen.
De kerk was stampvol van gelovigen die deze grot wilden zien. Er was
ook een begrafenisdienst bezig. De gids zei dat we zeker 2 uur zouden
moeten aanschuiven, het was al avond, we hebben dan maar afgezien
van dit bezoek en zijn verder gereden naar Jeruzalem waar we de
volgende nachten verbleven in het 7 arches of Jeruzalem Gate Hotel.
Dag 4: Een ganse dag in Jeruzalem. We hebben vanmorgen eerst de
olijfberg bezocht waar we een prachtig zicht hadden over gans de stad
met op de flank een Joods kerkhof waar vele Joden willen begraven
worden, want dan zijn ze zo dicht mogelijk bij het Dal van Josafat,
waar de mens, zo zegt men, op de ‘Dag des Oordeels’ zal verrijzen uit
de dood. Dit is eveneens de plaats van Jezus’ vertwijfeling, het verraad
in de Hof van Getsemane en zijn hemelvaart.
Naar het schijnt zouden de olijfbomen die hier staan geënte bomen
zijn van de oorspronkelijke en zouden dus dezelfde genetische bomen
zijn als 2000 jaar terug.

Toen we naar de stad gingen, wandelden we onderweg langs het graf
van de maagd Maria welke zich in een kerk bevindt, gebouwd door de
kruisvaarders. Een imposante trap van 47 treden leidt langs christelijke
graven in de zijnissen naar de crypte versierd met iconen waar Maria
begraven ligt. In Jeruzalem toegekomen zijn we de Via Dolorosa
gevolgd; de weg die Jezus gedaan heeft naar zijn kruisiging. Op deze
weg staan er kerken of kapellen die de 14 kruiswegstaties
symboliseren.
Het rare is dat deze weg zich
volledig in de Islamitische wijk
bevindt. Van de weg zelf moet je
niet zo veel verwachten, deze
wordt
langs
beide
zijden
geflankeerd door een bonte
verzameling
winkels
waar
verkopers allerhande artikelen
proberen te slijten, van plastieken
kruisbeelden tot waterpijpen. De
laatste 5 staties liggen in de Heilige
grafkerk waar Christus gekruisigd,
begraven en opgestaan is. Deze is
de belangrijkste kerk van het
christendom.
In het heiligdom bedekt een marmeren plaat de rots waar het lichaam
van Jezus zou zijn neergelegd. Aan de steen van de Balseming wordt
sinds de middeleeuwen het balsemen en in doeken wikkelen van het
lichaam van Jezus na zijn dood herdacht. Het doet je wel iets als je de
duizenden pelgrims hier ziet aanschuiven om deze kerk te bezoeken
en er hun geloof belijden, je krijgt er ècht rillingen van!
Vandaar gingen we naar de berg Sion, de berg waar koning David
begraven ligt; de locatie die men associeert met de laatste dagen van
Jezus en door joden, christenen en moslims wordt vereerd.
Het laatste wat we bezochten was het joodse kwartier waar we langs
de Cardo Maximus, ooit de belangrijkste straat van het Byzantijnse
Jeruzalem wandelden tot aan de spectaculaire Klaagmuur.

Deze is opgetrokken uit grote steenblokken die een onderdeel is van
de steunmuur van de Tempelberg. Hier komen vele gelovigen psalmen
uit het Bijbelboek citeren; anderen, die menen dat een verzoek aan
God bij de muur extra effectief is, schuiven geschreven gebeden
tussen de stenen. Het was er een drukte van jewelste!
Dag 5: Vandaag bezoeken we Yad Vashem, een archief, een
onderzoeksinstituut en een museum, maar bovenal een monument
om de meer dan 6 miljoen Joden te herdenken die tijdens de
Holocaust omkwamen. Het kan ongeveer vergeleken worden met de
Dossin kazerne in Mechelen, maar dan uitgebreider met het verhaal
van de Jodenvervolging gedurende de tweede wereldoorlog over gans
de wereld.
Daarna hebben we de markt van Mahane Yehuda bezocht. Deze
stadsmarkt is de grootste en bekendste markt van de stad. Voor
inwoners van de stad is deze markt een belangrijke plek om inkopen
te doen. Hoewel er heus ook wel kramen en winkels zijn die zich meer
op toeristen richten, is het gros van het aanbod ècht gericht op de
locals. Die kopen er hier o.a. brood, groenten, fruit, vis, kruiden, vlees
en allerlei regionale delicatessen. Tevens zijn er enkele cafés - zelfs
met Belgische bieren - en verschillende restaurantjes gevestigd, keuze
té over.
In de namiddag de Knesset bezocht, het parlement van de staat Israël,
deze telt 120 leden. De Knesset vormt de wetgevende macht en
beslist zodoende over alle wetten en kiest de president van Israël.
Leden van de Knesset genieten immuniteit. Tegenover de Knesset
staat een bronzen zevenarmige kandelaar, een Menora. Een geschenk
van het Engelse parlement aan de jonge staat Israël, een teken van
vriendschap. De Menora is versierd met 29 afbeeldingen uit de
geschiedenis van Israël met daarin momenten en personen uit het
Bijbelse verleden in verbinding met gebeurtenissen in het heden.
Als laatste op deze dag, brachten we een bezoek aan Ein Kerem (bron
van de wijngaard). Dit doet vermoeden dat het een mooi gebied was.
De vruchtbaarheid dankte Ein Kerem aan de bronnen. Rondom het
dorp bevonden zich olijfbomen en wijngaarden. Het plaatsje is door
bergen omgeven.

Volgens de christelijke traditie bevinden zich hier drie belangrijke
plekken. De eerste is de grot waar Johannes de Doper zou zijn
geboren, de tweede is de Mariabron en de derde is de Kerk van
Elisabeth, ook wel de Kerk van de Visitatie genoemd. De Kerk van
Johannes bevindt zich op de plaats waar de grot zou zijn geweest waar
Johannes de Doper geboren werd. Hier werd in de 5deeeuw een kerk
gebouwd. De kruisvaarders plaatsten er later een basiliek.
Dag 6 : Sabbatdag, op die dag doe je niks, enkel eten en drinken.
Vandaag hoef je de lift niet te bedienen, hij gaat op alle verdiepingen
open. Rare mensen die Israëlische Joden. We hadden zelfs geen warm
water op de kamer! Wij als toeristen hebben vandaag Ein Gedi, een
oasepark waar tropische woestijnvegetatie gedijdt door de
aanwezigheid van water, met enkele watervallen bezocht. In de bijbel
wordt het genoemd voor zijn wijngaarden en als schuilplaats voor
David op de vlucht voor koning Saoul.
Daarna naar Massada, een bergfort op 440m boven de dode zee.
Koning Herodes vluchtte in 40 vóór Chr. uit Jeruzalem naar deze plek
omdat hij in gevaar was. Het fort van Massada werd tussen 40 en 4
vóór Chr. door hem uitgebreid, zodat het een veilige vluchtplaats
werd. Na de val en verwoesting van Jeruzalem en de Joodse Tempel
tijdens de grote Joodse Opstand in 70na Chr. werd er op verschillende
moeilijk toegankelijke plaatsen van het land nog verzet gepleegd
tegen de Romeinse bezetters. Toen de Romeinen de rots tenslotte
innamen in 73, troffen ze daar enkel de dode lichamen van hun
tegenstanders aan, die massaal zelfmoord hadden gepleegd. Vaak
wordt aangenomen dat het verzet bij Massada, het allerlaatste verzet
was dat in het land werd gepleegd, en dat de massale zelfmoord een
heroïsche daad was. Dit standpunt wordt echter betwijfeld door
geleerden die van mening zijn dat dit enkel een antwoord was op een
totaal uitzichtloze situatie, en er omtrent het verzet bij Massada een
mythe is ontstaan: de Massada mythe, waarbij feiten zodanig worden
gepresenteerd, dat de geschiedenis een heldenverhaal werd.
Hoe dan ook was deze plek wel moeilijker in te nemen dan elders in
het land, dus wat dat betreft is het wel waarschijnlijk dat het in ieder
geval één van de laatste plaatsen was die door de Romeinen werden
veroverd.

Van hieruit naar Qumran, de plaats die bekend is als de plaats waar de
Dode Zeerollen werden ontdekt. Een herdersjongen die op zoek was
naar een verdwaald schaap vond in 1947 in een grot, kruiken die een
waardevolle schat van 190 in linnen gehulde rollen bevatten, die 2000
jaar bewaard waren gebleven waaronder zich, naast afschriften van
niet-Bijbelse religieuze boeken, de oudste handschriften van het Oude
Testament bevinden die we kennen.
Deze handschriften zijn erg belangrijk, omdat ze één van de weinige
geschreven bronnen zijn betreffende de joodse cultuur van ruim 2000
jaar geleden. Ze werpen een nieuw licht op de politieke en religieuze
context van die dagen en zijn van groot belang voor het onderzoek
naar de tekstoverlevering van het Oude Testament.
Als afsluiter van onze
reis zijn we natuurlijk
ook in de Dode Zee
gaan zwemmen. Het
meer is 76km lang en
minder dan 16km
breed en ligt op
ongeveer 440m onder
het zeeniveau, het
laagste punt op aarde.
Het water is zo rijk aan mineralen dat het voor zo’n 26% uit vaste
stoffen bestaat. De heilzame kwaliteiten van het water en de modder
worden al sinds de oudheid genoemd. Hier kan je enkel op je rug
zwemmen of ‘liggen’. Er is zó véél zout in het water dat je gewoon
blijft drijven. Verticaal blijf je tot halve borsthoogte boven als je, je
armen omhoog steekt. Als je uit het water komt en aan je huid voelt, is
het precies of er een olielaagje op kleeft, een raar gevoel.

Israël is voor mij een héél mooi land met héél vriendelijke mensen
maar eveneens een land met grote verschillen en geschillen tussen de
bevolkingsgroepen.
Denis Cools

AZIJN… MEER MOET DAT NIET ZIJN !
Azijn is zo’n product dat bij bijna iedereen in de kast staat. Maar weet
je eigenlijk wel waar je het allemaal voor kunt gebruiken ?

Verschil tussen tafelazijn en schoonmaakazijn
Azijn mogen we dan wel een ‘wondermiddel’ noemen, houd er alleen
wel rekening mee dat je de juiste azijn gebruikt. Tafelazijn wordt
gemaakt door de biologische oxidatie van alcohol.
Voor
schoonmaakazijn en andere technische toepassingen wordt azijnzuur
gebruikt dat langs de chemische weg is gemaakt. Dit is dus ook totaal
niet geschikt voor menselijke consumptie.
Hierbij, een samenvatting van de handigste, gemakkelijkste en leukste
toepassingen met azijn èn … super budgetvriendelijk want azijn is
namelijk ècht goedkoop en bovendien milieuvriendelijk !
➢ Azijn doodt gras en onkruid op tuinpaadjes, opritten enz. door azijn
onverdund op die plekken te gieten of te spuiten.
➢ Om mieren te weg te krijgen, sproei dan azijn rondom de plekken
waar mieren zitten.
➢ Om chroom van je auto en/of motor te laten blinken…Poetsen met
onverdund azijn.
➢ Om slechte geur uit de hondenvacht te krijgen. De vacht insmeren
met onverdunde azijn, daarna spoelen.
➢ Azijn houdt ook katten weg. Azijn sprenkelen op de plekken waar je
de kat niet wilt hebben.
➢ Kippen pikken elkaar niet meer als je azijn in het drinkwater doet.
➢ Azijn frist uw groenten op. Laat slap geworden groenten (bijv. sla)
trekken in water met een eetlepel azijn. Bijkomend voordeel ervan
is dat de kleine hoeveelheid azijn uw spijsvertering sterk zal
verbeteren.
➢ Eitjes zijn lekkerder als je twee eetlepels azijn bij het kookwater
doet dit voorkomt ook dat ze breken.
➢ Een bijen- of kwallensteek aanstippen met azijn, dat verzacht de
pijn.

➢ Als je door de zon verbrand bent verzacht azijn ook je huid. Is dàt
het geval, dan de huid regelmatig lichtjes inwrijven met azijn.
➢ Een pijnlijke keel? Doe een theelepeltje azijn in een glas water,
daarmee gorgelen en spoelen….(werkt verzachtend).
➢ Azijn werkt óók als geurvreter voor bv. het keukenafvoerputje, giet
er minstens een keer per week een kopje azijn door, ½ uurtje laten
staan, daarna koud water erdoor laten lopen.
➢ Maakt houten snijborden schoon en desinfecteert ze, hiervoor
onverdunde azijn gebruiken.
➢ Maakt je koelkast schoon met een oplossing van ½ water + ½ azijn.
➢ Afvoeren zijn schoon te maken door ijsblokjes van azijn te
gebruiken. Gooi ze in de afvoer, daarna met koud water naspoelen.
➢ Maak je vaatwasser schoon door er eens per maand een kopje azijn
in te doen en een ronde te laten (af)wassen, hierdoor wordt de
machine van binnen schoongemaakt. Door de azijn zal uw
afwasmachine ook veel frisser gaan ruiken..
➢ Verwijdert vlekken uit potten en pannen. Potten en pannen vullen
met een mengsel van 3 eetlepels azijn op een ½ liter water, laten
koken tot het vuil oplost, dan wegvegen.
➢ Ontstopt je stoomstrijkijzer. Een mengsel maken van evenveel azijn
als water . In het reservoir doen, op volle stoom zetten, 5 minuten
laten staan in verticale positie, uitschakelen, laten afkoelen, dan zal
alle losse (kalk)-‘aanslag’ eruit komen.
➢ Voorkomt dat kleuren uitlopen in de was. Eerst nieuwe kleren in
met water verdunde azijn doen voor je ze wast. Nieuwe kleren voor
de eerste wasbeurt 24 uur in een teil of emmer met azijnwater
zetten, is een uitstekend middel voor kleurvastheid. Maakt kleuren
weer levendig.
➢ Azijn verfrist je wasmachine. Vul om de zes maanden het wasbakje
met een kopje azijn en laat de machine een gewone ronde draaien
zonder was. Lost alle zeepresten op.
➢ Maakt brillen schoon, elk glas met een drupje azijn schoonmaken.
➢ Verfrist snijbloemen, twee eetlepels azijn en één eetlepel suiker per
¼ liter water.

WAAR ROOK IS … IS VUUR !
De Vlaamse overheid voert op televisie campagne voor rookmelders
en dat is niet toevallig. Volgens de brandweer zijn ze dé manier om
levens te redden als het brandt en vanaf 2020 zijn ze verplicht in alle
woningen.
Volgens de Vlaamse overheid word je, vanaf 2020 verplicht, om op
elke verdieping minstens één rookmelder te voorzien èn zal daar ook
op controleren. Wie zijn huis wil verhuren, krijgt zonder rookmelders
geen conformiteitsattest en is strafbaar als hij toch verhuurt. Woon je
zelf in je huis, krijg je niet meteen een boete. Ook voor je
brandverzekering heb je geen rookmelders nodig. De
brandverzekering mag een terugbetaling op basis van de al dan niet
aanwezigheid van rookmelders niet weigeren, zegt Peter Wiels van
Assuralia. Waarom moet je er dan toch één in huis hebben? Omdat
het levens redt. Een rookmelder maakt je ’s nachts wakker als het
brandt en als we slapen werkt onze neus niet meer en ruiken we de
rook niet. In het slechtste geval stikken we in onze slaap.

Hoe werken ze?
Dat een rookmelder begint te piepen, is het gevolg van de zogeheten
‘optische cel’. Je kant dit vergelijken met een donker kamertje met
twee kleine spiegeltjes. Tussen de spiegeltjes loopt een
infraroodstraal. Als rook de straal onderbreekt, gaat het toestel
piepen. Een rookmelder werkt ook maar één keer. Als je aardappelen
aanbranden en er ontstaat rook en het toestel piept, dan moet je de
rookmelder vervangen door een nieuwe. Eens de straal onderbroken
is, is het toestel onbruikbaar.

Waar moet je ze plaatsen?
De brandweer raadt aan om er eentje te plaatsen in elke kamer waar
elektriciteit is: de kamer waar de elektriciteitskast hangt, de
wasruimte … In de praktijk komt dat neer op vijf tot acht rookmelders
voor een eengezinswoning.
Ook in de slaapkamers en kinderkamers moet een rookmelder
hangen, net als in mogelijke vluchtwegen, zoals de gang, waar je door
moet om snel naar buiten te kunnen.

Je koppelt de rookmelders ook beter aan elkaar. Als het brandt in de
wasruimte en de rookmelder begint daar te piepen, maar je ligt boven
te slapen, dan zal je dat niet horen. Als je ze draadloos aan elkaar
koppelt, zullen alle melders in het huis geactiveerd worden.
In de garage, veranda en op een onafgewerkte zolder hang je beter
geen rookmelder. De werking van de batterij wordt verstoord als de
temperatuur lager dan 4 graden of hoger dan 38 graden is. In de
winter kan de temperatuur in de garage, die vaak niet verwarmd
wordt, flink zakken. Het omgekeerde op een onafgewerkte zolder of
veranda: daar kan de temperatuur op een hete zomerdag enorm
oplopen.
Ook in de keuken en badkamer moet je de locatie van de rookmelder
goed kiezen. Een rookmelder maakt geen onderscheid tussen de rook
van een brand, stoom of kookvocht. Als je hem dus boven de friteuse
of kookplaten hangt, zal je vaak valse meldingen krijgen. Nochtans is
een keuken of badkamer wel een risicovolle zone. Plaats de
rookmelder in de buurt van potentiële brandhaarden maar niet net
erboven. Hetzelfde geldt voor de badkamer: plaats de rookmelder er
net buiten. Vaak is dat dan in de hall en dat is meteen één van de
vluchtwegen als er brand uitbreekt.

Hoelang gaan ze mee?
Koop geen model met vervangbare batterijen. Als de rookmelder een
platte batterij heeft, dan zal hij piepen, gevolgd door veertig seconden
stilte en opnieuw gepiep. De meeste toestelletjes houden dat
dagenlang vol. Mensen zullen de batterij uit de melder halen, maar
vaak hebben ze het juiste type vervangbatterij niet bij de hand. Ze
vergeten het dan, maar aan een rookmelder zonder batterij heb je
natuurlijk niets.
Het geeft ook een vals gevoel van veiligheid. Bij toestellen met een
vervangbare batterij kan je vaak testen of de batterij nog werkt.
Mensen denken dat ze de werking van de rookmelder testen maar dat
is niet zo: ze testen alleen de luidspreker en de batterij, niet de
rookmelder zelf die het moet hebben van de optische cel.

Welke koop je het best?
Je kan een rookmelder niet testen. Als je maandelijks stofzuigt, ben je
zeker dat de rookmelder tien jaar meegaat. Nadien vervang je het
toestel beter door een nieuw exemplaar.
Dat hoeft trouwens geen fortuin te kosten. Sommige gemeentes
bieden voordelige tarieven aan of je kan een groepsaankoop doen. In
de doe-het-zelfzaak kan je goede melders vinden vanaf twintig euro
per stuk. Een hip design in een andere kleur heb je voor 35 euro. Als je
alle melders aan elkaar wil koppelen, ben je tussen de 49 en 70 euro
kwijt. Voor de modellen die werken met wifi en die je kunnen
alarmeren op de smartphone, betaal je 119 euro. En als die telefoon
aangeeft dat de rookmelders geactiveerd zijn, bel je maar beter de
brandweer. De app zal nooit zelf de brandweer alarmeren.
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