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Jaargang 34, nummer 2 - Februari 2023 

CLUBNAMIDDAG OP DINSDAG 

deSINGEL 

Waarschijnlijk zijn de meeste feestelijkheden achter de rug en kunnen we over- 
schakelen op een “normaal” leven. 
Voor OKRA ST BERNADETTE was het een goed einde en begin met een zeer geslaagd 
Kerstfeest met polonaise en een toffe Nieuwjaarsreceptie waar we toch een 90-tal leden 
mochten ontvangen. Het bewijst dat er nog leven in onze club zit. 

 

We mogen hopen dat nu stilaan iedereen zijn jaarlijks lidgeld (en eventueel zijn 
bijdrage als sport lid) heeft betaald. Zonder betaling kan u niet meer deelnemen 
aan onze activiteiten, ben je niet verzekerd en ontvang je ook geen clubblad     
meer (dus voor de vergeetachtigen … snel nog betalen voor 1 februari). 

 

Onze dinsdag clubnamiddagen lopen, voor wat betreft aantal, wat achteruit. We zoeken dringend 
kaartersploegen of mensen die samen iets willen doen. Alle voorstellen zijn welkom en bespreekbaar. 

Het zijn nog altijd wintermaanden en we zitten nog steeds met de beperkingen van het Atrium. We 
trachten zo vlug mogelijk terug te vallen op het oude concept waardoor we meer gebruik kunnen ma-
ken van ons vertrouwd lokaal. Het is financieel zwaar voor ons want voor elke toegang betalen we 40 
€ voor gebruik van het Atrium. We rekenen dat niet door naar de leden doch het kan niet blijven du-
ren. (Die 40 € is een gunsttarief omdat wij het Atrium beheren … normaal 85 € per gebruik). 

Een ver vooruitzicht naar komende activiteiten kunnen we nog niet geven, alles hangt af van de af-
spraken die we met de parochie en pastoor Schellekens kunnen maken. Maar… we geven het niet op 
en we gaan voor een geslaagd 2023. 

Allemaal nog de groeten, 
Guy VERHEMELDONCK. 

VERJAARDAGSKAARTEN 
 
Hallo, onze kaartenkunstenaars zijn er weer. Wil je eens komen kijken dan verwachten we u op dins-
dag 14 februari vanaf 13u30. 
Groetjes, 
Hugo. 

1° Een gegidst bezoek aan het Steen en de Handelsbeurs kunnen niet doorgaan, 
daar de Handelsbeurs niet toegankelijk was op de voorziene datum. 
2° Voor de beloofde herhaling van het bezoek aan het Stadhuis, dat wij al bezochte 
met 21 personen, had ik toch graag geweten of er nog wel voldoende belangstelling 
is voor deze activiteit, die toch een kostprijs heeft van 150 euro. Iedereen die nog 
belangstelling heeft voor een bezoek op de 4° woensdag van maart, kan mij dit laten weten, liefst per 
mail of telefonisch. 

WOENSDAG 22/02/23: deSINGEL GEBOUW 
 

De Singel is een kunstenhuis voor muziek, theater, dans en architectuur en een ontmoetings- en stu-
dieplek voor kunst. 
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FIETSEN EN WANDELEN 

Léon Stijnen (1899-1990) bouwde vanaf 1958 gedurende 20 jaar aan deSingel in zijn oorspronkelijke 
vorm en Stéphane Beel (1955) voegde daar 20 jaar later, met veel respect voor zijn voorganger, een 
nieuw volume aan toe. 
De rondleiding door een gids van “Expeditie De Stad” biedt u een inkijk voor en achter de schermen 
van deSingel, terwijl u ook van alles te weten komt over twee van onze grootste modernistische ar-
chitectuuriconen. 
Een derde ‘grande dame’ van de Belgische architectuurwereld Marie-José Van Hee heeft er momen-
teel een tentoonstelling lopen, maar die is minder geschikt om in groep te bezoeken. 
We zullen ook heel wat beeldende kunstwerken tegenkomen, waaronder het nieuwste van Luc Deleu 
“Bakboordstuurboord”, onderdeel van Kunst in de stad Antwerpen. 
 
Samenkomst: Inkom van deSingel (ingang Desguinlei) onderaan de trap om 13u55. 
Duur van de rondleiding 1,5 uur eindigend in le Grand Café van deSingel. 
Prijs: 5 euro p.p. maximum 20 personen.  
Te bereiken: met de fiets of anders tram 7 of 15. Afstappen Harmonie Belgiëlei en verder 
met tram 2 of afstappen Berchem-Kerk en een heel stuk te voet langs de Singel naar deSingel. 
Info : Jan Buyck – buyckjan@gmail.com – tel. 0486/ 60.09.80. 

WANDELING WOENSDAG 8 FEBRUARI – Niels Broek en Walenhoek. 
 
We hebben inspiratie gezocht bij de wandelingen van Natuurpunt in de Rupelstreek, een gebied waar 
we met Okra regelmatig fietsen. Al wandelend zien we meer, daarom onze keuze. 
We hebben een korte wandeling van +/- 4 km en een langere van +/- 9 km uitgewerkt met als ver-
trekpunt de brasserie Tolhuis Veer. Na de wandeling genieten we daar van onze drink. 
Bij regenweer zijn hoge schoenen aan te raden. 
Samenkomst aan het Atrium om 13u. Kostendelend meerijden kan à € 2.50  
Tochtleider: Marc Roland 0478 44 50 91 en Ria Prims 0479 83 05 18. 

EERSTE FIETSTOCHT VAN HET NIEUWE SEIZOEN. 
 
We starten met fietsen op de eerste woensdag van de maand maart, dit is ongeveer over een maand. 
Uit ervaring weten we dat we vandaag niet zomaar een fietswinkel kunnen binnenstappen om onze 
fiets te laten nakijken of herstellen want reserveren is de nieuwe verplichting. Electrische fietsen vra-
gen meer onderhoud en zijn kwetsbaarder dan gewone fietsen en pannes zijn onderweg moeilijker, zo 
niet onmogelijk, te verhelpen. Voor wie zich aangesproken voelt, maak vandaag een afspraak voor 
nazicht of herstelling en weet dat fietsen met banden op de juiste spanning, veel vlotter rijdt. 
Wie de eerste fietstocht gaat leiden en waar deze ons brengt weten we nog niet. We weten wel dat hij 
woensdag 1 maart gereden wordt, start om 13:30u aan het Atrium en ongeveer 30 km lang zal zijn. 
Info: Marc Roland. 

mailto:buyckjan@gmail.com
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Datum Activiteit Plaats Uur 

do 02 feb 
Turnen Atrium 9u30 

Lijndansen Atrium 11u 

            

ma 06 feb Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

di 07 feb Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

wo 08 feb Wandeling Niels Broek - Walenhoek  Atrium 13u 

do 09 feb 
Turnen Atrium 9u30 

Lijndansen Atrium 11u 

            

ma 13 feb Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

di 14 feb Clubnamiddag - Verjaardagskaarten Atrium 13u30 - 16u30 

do 16 feb 
Turnen  Atrium 9u30 

Lijndansen Atrium 11u 

vr 17 feb Kegelen loods MG40 - Fort IV  14u - 16u 

            

ma 20 feb Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

di 21 feb Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

wo 22 feb deSingel ingang Desguinlei 13u55 

do 23 feb 
Geen turnen (Krokusvakantie)     

gen lijndansen (Krokusvakantie)     

            

ma 27 jan Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

di 28 feb Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

wo 01 ma Eerste fietstocht van het nieuwe seizoen Atrium 13u30 

do 02 ma 
Turnen  Atrium 9u30 

Lijndansen Atrium 11u 


