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Jaargang 33, nummer 7—Juli 2022 

ZOEKTOCHT MET BBQ 

Het seizoen loopt stilaan op zijn einde. Verschillende onderafdelingen stoppen er 
tijdelijk mee om iedereen een rustige vakantie te gunnen. We spreken onder andere 
over turnen, lijndansen, bloemschikken en tijdelijk cultuur. 
We gaan echter nog door want de clubnamiddagen, fietsen, wandelen en andere 
activiteiten lopen gewoon door (zie afzonderlijke melding) 
In september gaan we er met nieuwe moed tegenaan en we rekenen op jullie allemaal. 
De opkomst bij sommige organisaties en activiteiten liep op het einde wat terug doch we rekenen op 
jullie dat we verder kunnen gaan. 
We zijn ook steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Als er iemand een doenbaar voorstel heeft, kom 
dan gewoon eens babbelen. 
Op het einde van september organiseert onze afdeling CULTUUR een busuitstap naar ROTSELAAR (zie 
elders). We doen als bestuur een serieuze financiële tussenkomst in de organisatie. De organisatie 
komt er door aanbreng van een eigen lid. We hopen dat we een autobus vol krijgen. 
Kijk ook eens in uw omgeving. Zijn er misschien mensen die ook zin hebben om bij ons aan te sluiten. 
Laat ze eens proberen en geef eventueel het ’t Hoffe Riethje eens door. 
Geniet verder van de komende zomermaanden en op naar een nieuwe officiële start in september 
Groeten, 
Guy VERHEMELDONCK 
 
Even nog terloops: bij een activiteit of bijeenkomst, laat de auto thuis en kom te voet of met de fiets! 
 
 

CLUBNAMIDDAG OP DINSDAG 

VERJAARDAGSKAARTEN 

Op dinsdag 12 juli houden we onze volgende workshop. We gaan er weer iets moois van maken, 
weer kwaliteit brengen. De toekomstige jarige Okra leden mogen gerust eens komen kijken. Jullie 
interesse moedigt onze “kunstenaars” aan. 
Hugo Hosteaux. 

 
Nu corona toch even wat verder weg is, kunnen we terugvallen op een oude traditie. 
Op WOENSDAG 27 JULI organiseren we weer een ZOEKTOCHT, gevolgd door een gezellige BBQ. 
Voor de ZOEKTOCHT trekken we dit jaar naar het EILANDJE in ANTWERPEN. 
Je kan er een gezellige dag van maken want je kan al vertrekken tussen 10u30 en 12u. 
Je meldt je aan in het welbekende MAS waar je een deelnemersformulier kan krijgen. Het MAS is ge-
makkelijk te bereiken met TRAM 7 waar je uitstapt op zijn EINDHALTE. 
De tocht is ong. 3,5 km lang, langs verschillende bezienswaardigheden. Je hebt tijd en er zijn vele 
rust of drinkplaatsen. 
Na de tocht word je ten laatste om 17u terug in het ATRIUM verwacht voor de start van onze BBQ. 
Vraag ook aan vrienden of kennissen om mee te doen. Dit kan, ook als ze geen lid zijn. 
Om deel te nemen moet je wel INSCHRIJVEN. 
INSCHRIJVEN ten laatste op 21 juli op ons bekend rekeningnummer (zie achteraan). 
PRIJS: 20 € - inbegrip: Apero met hapje- groenteschotels en 3 stukken vlees – dessert.               
Dranken voor eigen rekening. 
Op tijd inschrijven want we hebben in het ATRIUM maar beperkte plaatsen. 
(Er is ook plaats voor mensen die minder mobiel zijn om de zoektocht mee te doen) 
Iedereen welkom. 
Organisatie zoektocht: Jos Wellens en Freddy Van Ooyen 
Algemene info: Guy VERHEMELDONCK. 
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FIETSEN EN WANDELEN 
FIETSVIERDAAGSE 2022 
 
De fietsvierdaagse gaat door van 22 t.e.m. 25 augustus. 
De voorbereidingen verlopen naar wens en de vier tochten werden met de fiets reeds 
een eerste maal verkend. Zoals gemeld in de editie van juni gaan we met iedere tocht 
naar een andere windstreek en kiezen we voor mooie landschappen of plaatsen die we met OKRA nog 
niet of lang geleden bezocht hebben.  
De ritten naar de vier windstreken 

Dag 1 - Naar het zuiden – Hazewinkel 
Dit is de herhaling van een tocht van vorig jaar met een picknick aan de plas van surfclub Hazewinkel 
Windsurfing VZW. Deze tocht was voor velen een voltreffer, vandaar onze keuze om deze mooie tocht 
opnieuw te programmeren. We fietsen hier veel kilometers naast het water.  
Een bondige beschrijving van de route zou als volgt kunnen: op fiets-o-strade Antwerpen-Brussel, 
Duffel; jaagpad Nete, waterbekken Antwerpse Waterwerken, overstromingsgebied Grote Vijver, jaag-
pad Dijle, jaagpad Leuvense Vaart, Zennegat; Nat. Res. Arkenbos, Watersportbaan Hazewinkel, plas 
De Bocht, Prov. Dom. Broek de Naeyer, Klein Willebroek, Boom; jaagpad Rupel, Noeveren, Schelle, 
Kasteel Cleydael. 
Deze tocht is ongeveer 60 km lang en Harry Vanden Wijngaert zal de tochtleider zijn. 
 
Dag 2 – Naar het oosten - Zoersel Grobbendonk 
Het is de langste tocht van de vierdaagse en was tot voor enkele jaren een klassieker voor ons tref-
punt. Veel leden hadden een verleden in de jeugdbeweging en voor hen waren de bossen in dit gebied 
bijna een tweede thuis.  
Plaatsen onderweg zijn o.m. Vremde, Ranst, Albertkanaal, Zandhoven, Nat. Res. Heiblok, Vl. Nat. Res. 
Zoerselbos, Nat. Res. Lovenhoek, Grobbendonk, Kleine Nete, Netekanaal en Badhuis. 
Deze tocht zal ongeveer 70 km lang zijn en de tochtleider is Jos Wellens. 
 
Dag 3 – naar het westen – Beveren Kruibeke 
Het Waasland is onze 3e bestemming. We fietsen eerst naar het Steenplein om er de overzet te ne-
men naar de Linkeroever en volgen dan de Sint-Annaroute tot in Beveren. Na de lunch volgen we een 
zelf uitgestippelde route vol contrast tot in Kruibeke waar de overzet nemen naar Hoboken. 
Plaatsen onderweg zijn o.m. Ringfietspark, Noordersingel, nieuw ZNA Ziekenhuis, Scheldekaaien, 
Steenplein, St.- Anneke, Esmoreitpark, St.-Annabos, Oosterweelwerken LO, fietsbrug E34, Halve 
Maan en Defensieve Dijk, Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland in Melsele, Kasteel Cortewalle, 
Haasdonk, Bazel, Polders van Kruibeke, Fort 8, Domein Schoonselhof. 
De tocht is 62 km lang 
Tochtleider: Marc Roland 
 
Dag 4 – naar het noorden – Berendrecht Zandvliet Lillo 
Om de fietsvierdaagse af te sluiten schotelen we een speciale tocht voor, in het noorden tot aan de 
Nederlandse grens en met de waterbus terug tot in Hemiksem. Onderweg veel afwisseling langs fiets-
paden in de stad,  in het natuurgebied van de Oude Landen, door residentiële wijken en landbouwge-
bied, havengebied met grote sluizen en ten slotte erfgoed in Lillo. 
Plaatsen onderweg zijn Fiets-o-strade Antwerpen-Lier, luchthaven Deurne, te Boelaerpark, Sportpa-
leis, Burgemeester Gabriël Theunisbrug, Luchtbal, NMBS Antwerpen Noorderdokken, Nat.Res. Oude 
Landen, Stabroek, Antitankkanaal, grens met Nederland, Schelde-Rijnkanaal, BASF, Zandvliet- en Be-
rendrechtsluis, Lillo-Fort, Waterbus en Hemiksem.  
In totaal varen we ongeveer 1.30u en fietsen wij 62 km. 
Tochtleider Marc Roland 
 
Eten en Drinken 
Wat nu al vaststaat is dat we de fietsvierdaagse beginnen met een ontbijt vóór we aan de eerste tocht 
beginnen en dat we na de laatste tocht samen met een etentje zullen nagenieten van de fietsvier-
daagse. Het ontbijt en het etentje zijn voorbehouden voor de deelnemers en zullen plaatsvinden in 
het Atrium. Op deze dagen eten we ’s middags onze eigen boterhammen. 
Voor de tweede en derde dag moeten we nog kiezen tussen een lunch onderweg of een diner in een 
restaurant/brasserie dicht bij Mortsel, dit zal afhangen van het aantal deelnemers en de voorwaarden 
die ze aanbieden. 
 
Deelname 
Wij zullen eerstdaags via mail een vragenlijst versturen om te weten wie van plan is om deel te ne-
men aan de fietsvierdaagse en op basis van deze antwoorden zullen wij daarna enkel met de geïnte-
resseerden verder communiceren. Mocht u de mail niet ontvangen hebben en toch de vragenlijst wil-
len invullen, neem dan telefonisch contact op met mij op het nummer 0478 44 50 91. Wie niet ant-
woord wordt verondersteld niet te willen deelnemen en krijgt daarna ook geen informatie meer over 
de fietsvierdaagse. 
Wie wil deelnemen is niet verplicht om aan alle tochten deel te nemen.  Info Marc Roland 
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ALGEMENE VERGADERING 

KUNST EN CULTUUR 

Fietstocht 6 juli 
Dit wordt een fietstocht van een ½ dag van ongeveer 30 à 40 km met samenkomst aan het Atrium 
om 13:30u 
Tochtleider Marc Roland 
 
Wandeling 14 juli 
Op dit moment hebben we nog geen keuze gemaakt. Wat we wel al weten is dat we waarschijnlijk 
met een nieuwe tochtleider in zee gaan die we nu al hartelijk willen begroeten. 
Samenkomst aan het Atrium om 13:00u 
Tochtleiders: ??? 
 
DAGFIETSTOCHT WOENSDAG 20 JULI KUNSTSTEDENROUTE  
Toerisme Vlaanderen hervormde de Landelijke Fietsroutes (LF) tot 9 icoonfietsroutes. 
Door Edegem kronkelt de KUNSTSTEDENROUTE. Ze loopt 342km van Oostende via Gent en Antwer-
pen naar Mechelen en Leuven om in Brussel te eindigen. 
We gaan daarvan een stukje verkennen. 
Vanaf Hove volgen we de nieuwe fietsbordjes tot LIER. Vandaar langs de verfrissende NETE tot in 
RUMST. Daar picknicken we aan het rustieke "Chalet De Visput" met zijn prachtige waterlelies. 
De DIJLE leidt ons verder richting MECHELEN. 
De gekende fietsostrade F1 brengt ons in rechte lijn terug thuis. Een drankpauze wordt nog voorzien. 
Info: www.vlaanderenmetdefiets.be 
Samenkomst aan het Atrium om 09:30u 
Tochtleider: Jos Wellens   0475 21 42 36 

 
AVONDWANDELING DONDERDAG 7 JULI EN 4 AUGUSTUS 
Zoals vorige zomer gaan we na een zwoele of hete middag van de avondkoelte genieten. We maken 
telkens een wandeling van iets meer dan 5km. 
Afspraak aan de zitbanken op het Stadsplein (tramhalte Station Oude-God) om 19u30. 
De eerste tocht leidt ons op de spoorberm naar Wilrijk en tuinwijk Elsdonk. Via fort5 en de Minerva-
wijk bereiken we fort4. 
Daar kan men de zomerbar bezoeken of rechtstreeks 200m verder op het Stadsplein eindigen. 
Info: Jos Wellens  

EIGEN DAGUITSTAP NAAR ROTSELAAR : DONDERDAG 29/09/2022. 
Om te ontsnappen aan de onzekere keuzedata van de Nationale straat voor dag- 
uitstappen, organiseren wijzelf op vaste datum onze eigen bus uitstap, tussen vier 
Hagelandse heuvels, naar de vallei tussen Demer en Dijle. 
Rotselaar, met zijn deelgemeenten Wezemaal en Werchter, is misschien toeristisch niet zo 
bekend, maar gezien wij in onze eigen rangen een gepassioneerde gids hebben, kan zij ons in de bus 
en ter plekke alle verhalen en geheimen van de streek laten kennen. 
Op het programma staat ’s morgens een bedrijfsbezoek gepland aan de JAVA-koffiebranderij, alwaar 
wij ook lekkere koffie geserveerd zullen krijgen met gebak. 
Het middagmaal zullen wij gebruiken in de Kloosterhoeve en u mag bij inschrijving al uw menukeuze 
mededelen: Rundstong in Madeira saus of vispannetje, beide gerechten met puree, of vegetarisch.  
In de namiddag kiezen wij uit een bezoek aan het Montfortcollege, een woontoren met 6 verdiepingen 
uit 1350, als het ware het eerste flatgebouw ter wereld, een gerestaureerde watermolen uit de 14° 
eeuw, die nu elektriciteit produceert en waar nog graan gemalen wordt en een authentieke herberg 
uit 1744, waar een glas Hagelandse wijn kan geproefd worden. 
We vertrekken op het Grijpeghemplein om 9u00 en zijn terug voor den donkere. 
Met de steun van onze clubkas kost deze trip, met alle inkomgelden en gidsen ter plekke, u slechts 55 
euro p.p., over te schrijven op rekening BE31 7310 0711 8155 van OKRA Bernadette. 
Er kunnen maximaal 49 personen mee en onze prijs is berekend op 40 deelnemers. Laat Bernadette 
niet in de steek en schrijf massaal in, anders kunnen wij in de toekomst iets dergelijks niet meer or-
ganiseren. Er is ook een aangepast programma voor mensen die wat minder ter been zijn. 
INFO: Jan Buyck: GIDS: Geneviève Valkenaers  

We zijn als erkende vereniging verplicht om een ALGEMENE VERGADERING te houden voor onze leden. 
Op deze bijeenkomst wordt een algemene toestand van onze vereniging toegelicht. 
Deze ALGEMENE VERGADERING gaat dit jaar door op DONDERDAG 22 SEPTEMBER om 14u. We hou-
den de vergadering kort en samengevat om nadien over te gaan naar onze jaarlijkse RECEPTIE waarop 
iedereen wordt uitgenodigd. 
Details volgen later maar noteer alvast deze datum. 
Groeten, Guy. 

http://www.vlaanderenmetdefiets.be/
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Datum Activiteit Plaats Uur 
vr 1 jul Uitzonderlijk Lijndansen Atrium 10:00u 

ma 4 jul Tempowandelen Fort V - OLVE 9:30u 

ma 4 jul Avondfietstocht Hof Savelkoul 19:30u 

di 5 jul Clubnamiddag Atrium 13:30u - 16:30u 

wo 6 jul Fietstocht 1/2 dag Atrium 13:30u 

do 7 jul GEEN turnen meer in juli en augustus     

do  7 jul Avondwandeling Stadsplein 19:30u 

vr 8 jul Uitzonderlijk Lijndansen Atrium 10:00u 

ma 11 jul Tempowandelen Fort V - OLVE 9:30u 

ma 11 jul Avondfietstocht Hof Savelkoul 19:30u 

di 12 jul Clubnamiddag Atrium 13:30u - 16:30u 

do  14 jul Wandeling Atrium 13:00u 

ma 18 jul Tempowandelen Fort V - OLVE 9:30u 

ma 18 jul Avondfietstocht Hof Savelkoul 19:30u 

di 19 jul Clubnamiddag Atrium 13:30u - 16:30u 

wo 20 jul Dagfietstocht - Kunststedenroute Atrium 9:30u 

ma 25 jul Tempowandelen Fort V - OLVE ma 

ma 25 jul Avondfietstocht Hof Savelkoul 19:30u 

di 26 jul Clubnamiddag Atrium 13:30u - 16:30u 

wo 27 jul Zoektocht met BBQ MAS vanaf 10:30u 

ma 01 aug Tempowandelen Fort V - OLVE 9:30u 

ma 1 aug Avondfietstocht Hof Savelkoul 19:30u 

di 2 aug Clubnamiddag Atrium 13:30u - 16:30u 

wo 3 aug Fietstocht 1/2 dag Atrium 13:30u 

do 4 aug Avondwandeling Stadsplein 19:30u 

ma 8 aug Tempowandelen Fort V - OLVE 9:30u 

ma 8 aug Avondfietstocht Hof Savelkoul 19:30u 


