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Jaargang 33, nummer 6 - juni 2022 

CLUBNAMIDDAG OP DINSDAG 

DELEN VAN FOTO’S en WEBSITE 

Vanaf deze maand hebben we achteraan bij de info een QR-
code aangebracht. 

Deze code kan je scannen met de camera van je smartphone. 
Onderaan de vierkante zwart-wit blokjes, of ergens bovenaan  
je scherm verschijnt een link naar de website die je enkel nog 
moet aanklikken en zo kom je direct op onze website. Het is 
dus niet meer nodig om de naam in te typen. 

De zomer is op komst en hopelijk kunnen we blijven genieten van een prachtig  
zonnetje. Feestelijkheden zijn er in de maand juni niet direct voorzien doch ik denk 
dat ons aanbod groot genoeg is om de maand vol te krijgen. 
 
In juli hebben we onze traditionele zoektocht, gevolgd door een BBQ. Daarover later 
meer doch ik kan al wel verklappen dat de zoektocht waarschijnlijk op het “eilandje” in 
Antwerpen zal plaats vinden. 
De belangstelling voor sommige activiteiten loopt wat terug en daarom vragen wij een extra in-
spanning van iedereen. Ik ben er zeker van dat er velen het plezier van KEGELEN niet kennen, 
daarom …kom eens meedoen. Er staat geen leeftijd, kracht of behendigheid in de weg. 
 
In een afzonderlijke melding verwijs ik, in het kort, naar de verschillende financiële verplichtingen 
die wij, als vereniging, moeten voldoen. 
Wij willen hiermee aan iedereen laten zien waarom we soms een financiële bijdrage moeten vragen 
voor een activiteit en dat het niet alleen van de goodwill van de vrijwilligers afhangt. 
Mijn visie: geniet van het leven, houdt alles simpel en eenvoudig en maak geen zorgen waar er 
geen zijn. 
 
Groeten 
Guy VERHEMELDONCK 

BLOEMSCHIKKEN 
 
Ook volgende maand is het weer bloemschikken. Het is dus de laatste voor de zomerstop. 
Het gaat door op dinsdag 14 JUNI in de nevenruimte van het ATRIUM om 13u30. 
In het verleden zijn er al mooie stukken gemaakt. De opdracht voor juni is CIRKEL. 
Mee te brengen:       * kleine bloemetjes zoals roosjes, astertjes of andere … 

* wat klein materiaal zoals tangetje, mes, onderlegger 
* verder ook wat klimop of ander blad, zoals hortensia. 

Kosten: rond de 10 € 
 
Inschrijvingen bij Patricia 0485/932873 of 
patriciadeboeure@gmail.com 

FOTO’S DELEN 

Dankzij ons nieuw project om foto’s, getrokken tijdens activiteiten, te delen hebben verschillende le-
den al een mooie bijdrage geleverd waarvoor hartelijk dank. Mogen wij  nadrukkelijk vragen om foto’s 
enkel naar het volgende e-mailadres te sturen okrafotobe@gmail.com en niet naar een persoonlijk e-
mailadres. U kunt het best dit e-mailadres aanmaken in uw contactpersonen. Info: Marc Roland 

mailto:patriciadeboeure@gmail.com
mailto:okrafotobe@gmail.com
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FIETSEN EN WANDELEN 

Fietstocht woensdag 1 juni – Abraham Hanspad. 

 
Om de stress van de dag af te reageren toen ik professioneel nog actief was, heb ik 
’s avonds meermaals het Abraham Hanspad gefietst. Deze fietsroute was beweg- 
wijzerd met zeshoekige bordjes die ondertussen allemaal verdwenen zijn. Op de  
website van Route You heb ik nu een route gevonden met dezelfde naam en na de verkenning ervan 
heb ik veel gelijkenissen aangetroffen.  
Ik heb de fietstocht wat aangepast om hem met de groep te kunnen fietsen.  
  
Samenkomst aan het Atrium om 13:30u voor een tocht van +/- 35 km 
Tochtleider: Marc Roland 
 
Avondfietstochten. 

 
Vanaf maandag 6 juni hervatten wij onze wekelijkse avondfietstochten van ongeveer 25 km. We heb-
ben een drietal tochten uitgestippeld waaruit we kunnen kiezen.  
We komen steeds samen om 19:30u op het pleintje in Hof Savelkoul en rijden aan de gebruikelijke 
snelheid. 
In overeenstemming met het bericht van onze teamleider Guy Verhemeldonck vragen wij een deelna-
me van € 0,50. 
Tochtleiders: Marc Roland of Jos Wellens 
 
Wandeling 9 juni – Vallei Grote Nete. 
 
Op donderdag 9 juni plannen we een wandeling doorheen de velden en bossen en vooral langs de 
groene vallei van de Grote Nete. We verzamelen om 13.00 uur aan het Atrium. Kostendelend rijden 
we naar Gestel (20 km verwijderd van Mortsel), een authentiek middeleeuws dorp gelegen tussen 
twee kastelen, het Gestelhof en het Rameyenhof. Er is een wandeling van ongeveer vijf en een van 
acht kilometer voorzien. Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind. Terug in het dorp aangekomen 
kunnen we in het gezellig koffiehuis ‘De Klappeistaak’ nog iets drinken en napraten. Consumpties en-
kel te betalen met Payconiq of cash. 

Griet en Jo verwachten jullie talrijk op deze heerlijke, prachtige, boeiende, leerrijke en gezonde wan-
deling. 
 
Dagfietstocht woensdag 15 juni – Voorkempen. 

 
Eerst fietsen we langs landelijke wegen naar de nieuwe prachtige brug over het Alberkanaal in OELE-
GEM. 
Vanaf daar trekken we naar het bosrijke gebied in SCHILDE en SINT-ANTONIUS.  
Op de middag belanden we in het gezellige café 't Hemeltje. Zorg dus voor een paradijselijke pick-
nick! 
Langs Schildestrand en lommerrijke villawijken in 's GRAVENWEZEL bereiken we de vallei van het 
Klein en Groot Schijn. 
Via WOMMELGEM en BORSBEEK komen we aan fort 3 om na 58km op het Savelkoul 
onze tocht af te sluiten. 
Tochtleider: Jos Wellens 0475 21 42 36 
 
Fietsvierdaagse 2022 – van 22 augustus t.e.m. 25 augustus. 

 
We zijn begonnen met de voorbereiding van onze Fietsvierdaagse 2022. De datum ligt al vast en deze 
kunt u al noteren in uw agenda.  
We gaan iedere dag een andere windstreek aandoen en langs plaatsen fietsen die we nog niet of zel-
den hebben bezocht. We tochten krijgen een toeristisch accent met een beetje vakantiegevoel zoals 
een dag met een gezamenlijk ontbijt voor het vertrek, een lunch i.p.v. een picknick en een diner ter 
afsluiting.  
De fietsploeg zal van zodra dit mogelijk is, u verder op de hoogte houden. 
Marc Roland, Jos Wellens, Harry Vanden Wijngaert. 
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OKRA ROUTE 66 IN MORTSEL 

Even voor de duidelijkheid en om misverstanden te omzeilen. 
 

Door omstandigheden hebben we al meer dan twee jaar geen algemene vergadering kunnen organise-
ren waarin wordt uitgelegd hoe onze vereniging werkt en hoe onze financiële toestand er uit ziet. 
Begin september is er wel een algemene vergadering voorzien doch we willen wel even iets toelichten. 
Wij moeten zien dat we financieel rondkomen maar hebben ook onze principes. Zo organiseren wij ge-
regeld feestjes of etentjes waar wij alles berekenen aan inkoopprijs en dit zonder het oogpunt om winst 
te maken. Wij kunnen dit enkel door de inzet van verschillende vrijwilligers die dat allemaal helpen 
klaarmaken. (Het zou makkelijk zijn om naar een traiteur te stappen en de vraagprijs door te rekenen). 
Al jaren hanteren wij ook hetzelfde principe door activiteiten te organiseren mits inbreng van een kleine 
financiële inbreng. Denk hierbij aan de bijdrage bij het fietsen, wandelen, turnen, lijndansen, tempo-
wandelen, clubnamiddag, enz.…. 
Wij moeten deze kleine financiële bijdrage vragen om uit de kosten te geraken en ik heb de indruk dat 
de meeste mensen daar geen probleem mee hebben. 
 
Toch wil ik even enkele zaken vermelden waar en wat we met onze inkomsten doen en wat het allemaal 
kost: 
 
     * Jullie betalen 26 € lidgeld. Wij krijgen daar 5 € van. De rest moeten we doorstorten naar de regio. 

* De 8 € voor de “sportzegel” moeten wij eveneens integraal doorstorten aan OKRA Sport+. 
* Wij betalen 300 € per maand voor de huur van het Atrium. 
* Het drankverbruik op dinsdagnamiddag is niet voor ons maar voor de parochie. 
* Voor het turnen en lijndansen moeten wij onze lesgeefster betalen. 
* De mensen die het fietsen en wandelen verkennen, mogen ook iets gaan drinken. 
* Cultuur en andere organisaties werken aan inkoopkost. 

 
Wij krijgen ook subsidies van Mortsel doch daar kunnen we maar drie maanden huur van betalen. 
Dat is zeker nog niet alles doch, ik wil hiermee duidelijk maken dat we ons best doen en dat we daarom 
voor elke activiteit een kleine financiële bijdrage vragen die iedereen wel kan betalen, denk ik. 
Moesten er toch mensen zijn die problemen hebben met bepaalde financiële bijdrages, kom dan eens 
praten. 
Met deze tekst wil ik sommige misverstanden en verkeerde interpretaties rechtzetten. 
 
Groeten 
Guy VERHEMELDONCK - teamleider 
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Datum Activiteit Plaats Uur 

Wo 01 jun Fietstocht 1/2dag - Abraham Hanspad Atrium 13u30 

Do 02 jun Turnen Atrium 9u30 

Vr 03 jun Lijndansen Atrium 10u 

          

Ma 06 jun 
Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Avondfietstocht Hof Savelkoul 19u30 

Di 07 jun Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Do 09 jun 
Turnen Atrium 9u30 

Wandeling - Vallei Grote Nete  Atrium 13u 

Vr 10 jun Lijndansen Atrium 10u 

          

Ma 13 jun 
Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Avondfietstocht Hof Savelkoul 19u30 

Di 14 jun Clubnamiddag - Bloemschikken Atrium 13u30 - 16u30 

Wo 15 jun Dagfietstocht - Voorkempen Atrium 9u30 

Do 16 jun Turnen Atrium 9u30 

Vr 17 jun 
Lijndansen Atrium 10u 

Kegelen (Loods MG40 - Fortstraat) Fort IV 14u 

          

Ma 20 jun 
Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Avondfietstocht Hof Savelkoul 19u30 

Di 21 jun Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Do 23 jun Turnen Atrium 9u30 

Vr 24 jun Lijndansen Atrium 10u 

          

Ma 27 jun 
Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Avondfietstocht Hof Savelkoul 19u30 

Di 28 jun Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Do 30 jun Turnen Atrium 9u30 

Ma 04 jul 
Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Avondfietstocht Hof Savelkoul 19u30 


