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BESTUURSMEDEDELINGEN  

We lopen al naar de laatste vakantiemaand maar we hebben nog niet veel zon  

gezien (het tegendeel is waar, met al dat water). 

 

Augustus nemen we even wat gas terug…..er zijn minder activiteiten en turnen en 

lijndansen nemen ook een maandje rust. 

Maar in september vliegen we er terug in. 

 

Ons ZOMERFEEST, begin juli, was een succes met 85 deelnemers, met een  

verzorgde receptie en een lichte maaltijd. De stemming zat er goed in want velen 

bleven napraten in het Atrium. 

We blijven echter opletten met de coronamaatregelen. 

 

We willen nagaan of er interesse is met een CREA activiteit op de  

dinsdagnamiddag. We hebben iemand gevonden die zich daar voor wil  

inspannen. We denken o.a. aan bloemschikken rond een thema.  

Ook andere creatieve bezigheden kunnen. Laat het ons weten…. 

Misschien is het een nieuwe start voor een vernieuwde dinsdagnamiddag. 

 

Houd ook zeker WOENSDAG 6 oktober vrij want dan is het onze jaarlijkse  

zoektocht met een afsluitend etentje. Details in ons blad van september. 

 

We zoeken ook nog een amateur-fotograaf die ons voetzochtteam kan  

versterken, laat maar weten. 

We wensen iedereen nog een zonnige vakantiemaand maar let op….. september 

kan ook nog mooi zijn. 

Houd het veilig 

Groetjes 

 

Guy VERHEMELDONCK 
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Op de eerste woensdag van de maand een dagfietstocht plannen is ongewoon maar 

dit is de dagfietstocht van 28 juli die toen niet kon doorgaan omwille van de uitstap 

Abdij van Park.  

 

We fietsen naar het noorden, omgeving ’s Gravenwezel, door een riante villawijk, 

langs het kasteel van ’s Gravenwezel (Axel Vervoort) en daarna door het langst  

beschermde gebied van Vlaanderen, de Antitankgracht, een sterk afwisselend  

natuurgebied met veel relicten uit het verleden.  

In de Remise van het domein Vrieselhof  kunnen we onze boterhammen opeten. 

 

Op de terugweg rijden we een drietal km naast het Albertkanaal en steken het kanaal 

over naast de nieuwe in aanbouw zijnde brug. Het Zevenbergenbos is geen  

onbekende voor ons en langs veel autoluwe baantjes bereiken we Boechout waar we 

van onze laatste drink kunnen genieten. 

 

De tocht is ongeveer 53 km lang Van Atrium terug tot Atrium.  

We vertrekken om 9u30 aan het Atrium, gekleed met geel hesje en met fietsen die in 

orde zijn en met banden die goed opgepompt zijn. Misschien moeten we ook eens 

overwegen om een helm te dragen. Ik en Ria gaan alvast het goede voorbeeld geven. 

 

Tochtleider: Marc Roland  0478 44 50 91. 

WOENSDAG 4 AUGUSTUS : DAGFIETSTOCHT VRIESELHOF 

VRIESELHOF 
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We kunnen ook dichtbij van de schilderachtige Kempen genieten. Daarvoor  

bewandelen we een groot 

deel van het  

Dommelhoevepad in Schilde. 

 

Eerst stappen we door de  

bossen van de  

PUTSE HEIDE, beheerd door 

Natuurpunt. 

We houden even halt aan de  

bio-Dobbelhoeve en steken 

daarna de Antitankgracht 

over  om in het  

DRIJHOEKSBOS  te 

belanden. We eindigen op een terrasje aan het Kerkplein. We voorzien een tocht van 

ongeveer 8km en 5km. In de lommerrijke dreven kan het soms sllijkerig zijn.  

Draag best gesloten wandelschoenen. 

Samenkomst aan het Atrium om 13 uur. Kostendelend meerijden kan met 

bereidwillige chauffeurs. 

Vertrek aan de kerk in het dorpscentrum van Schilde. 

Info: Jos Wellens                      0475 21 42 36 

          Harry vanden Wijngaert  0485 53 55 07 

          www.dobbelhoevepad schilde 

DONDERDAG 19 AUGUSTUS : DOBBELHOEVEPAD 

In  deze warme periode zoeken we het verfrissende water op. Langs vlot bereikbare 

wegen dalen we via KONTICH en REET naar de Rupel af. 

 

Vanaf RUMST volgen we deze brede rivier  stroomafwaarts langs TERHAGEN  

tot  in BOOM. We fietsen verder door het Gemeentelijk Park om dan via het oude  

spoorwegtracé naar REET STATIE te peddelen.   

 

De Pierstraat leidt ons terug naar Kontich.  

Tenslotte bereiken we langs Arendsnest het marktplein van Edegem. 

 

Halverwege houden we een zomerse drankstop op een terrasje. 

Voorzie ook extra drank tijdens de korte rustpauze. 

Vertrek aan het Atrium om 13u30. 

 

Info:  Jos Wellens   0475 21 42 36 

Basisschema van de tocht: 

KP99-02-0I-Keizershoek-05-22-5I-Rupel-50-26-28-Boom-07-06- 

Pierstraat-NI7I-NI73-02-99 

WOENSDAG 11 AUGUSTUS: RUPELFIETSEN - 33  KM 

DOMMELHOEVE 
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KRED BEBB 

Na ons bezoek aan de expo “ ALS DE BLIKSEM “ in de Abdij van Park, die 

volgens alle deelnemers meer dan de moeite waard was, houden wij in augustus 

even een vacantiestop.  

Ik kan iedereen die de Abdij van Park gemist heeft, een bezoek aanraden, want de 

expo werd verlengd tot einde augustus, en aan de anderen een bezoek aan het 

Suermondt-Ludwig-Museum te Aken voor de tentoonstelling “ Dürer was hier-een 

reis wordt legende”. Zelf kan ik dit niet voor Bernadette organiseren, daar de gidsen 

enkel Duits of als ge nog wat meer betaalt, Engels willen spreken.  

In september gaan we hopelijk naar Waterloo/Overijse, indien de 

coronamaatregelen het nog toelaten, maar hiervoor kan niet meer ingeschreven 

worden. 

In oktober werk ik mee aan de wandelzoektocht, die hopelijk kan doorgaan op 

woensdag 6 oktober. 

In november is er op een vrije DONDERDAG een bezoek gepland aan het 

Vleeshuis. Twaalf fitte deelnemers kunnen een rondleiding krijgen achter de 

schermen en bezoeken de zeven verdiepingen van het Vleeshuis. Er is geen lift, 

zodat er vele trappen dienen overwonnen te worden. 

Vijftien deelnemers kunnen beginnen met een wandelingetje in de wijk rond het 

Vleeshuis waar Wannes Van De Velde zijn jeugd doorbracht en in het museum 

kunnen jullie een uitleg krijgen over de instrumenten die Wannes bespeelde + 

bezoeken jullie de werkkamer van Wannes op de 1° verdieping. 

In december staat voorlopig een bezoek aan Chocolate Nation op het programma. 

 

Info: Jan BUYCK – buyckjan@gmail.com 

NAJAARSPROGRAMMA 2021 CULTUUR 

Dagfietstocht op woensdag 25 augustus 

Hou deze datum alvast vrij voor een dagtocht die ik nog aan het voorbereiden ben. 

U krijgt hierover later nog informatie. 

Tochtleider: Marc Roland  0478 44 50 91 

WOENSDAG 25 AUGUSTUS : DAGFIETSTOCHT 


