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AUGUSTUS: Oogstmaand 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Wie had gedacht dat augustus een rustige maand 

zou worden, heeft zich vergist. 

Er is van alles te doen zoals onze uitstap naar  

PiKANT aan de kanten van AALST 

en onze vierdaagse fietsvakantie, 

(nadere uitleg verder in dit blad). 

 

Wij hebben ook de MOEDERDAGVIERING  

op DINSDAG 13  augustus. 

Onze moeders worden in de watten  

gelegd.  Waarmee????? dat zal je wel zien. 

We zijn er mee bezig. 

 

Niet vergeten..... dinsdagnamiddag

(clubnamiddag) stoppen we om 16u30 en we 

vragen dat ieder een handje helpt om op te  

ruimen.... Met dank! 

 

Noteer alvast volgende data: 

 

1. Uitstap met bus naar de Haven. 

2. Week van de senioren in November. 

3. Dinsdag 19 november: Optreden van  

    Barbara DEX in Mark Librechtcentrum   

    Mortsel.  

    Inkom : 5 € 

    Ik heb 40 kaarten ( goede plaatsen)  

    gereserveerd. Bestellen... en betalen enkel      

    bij ondergetekende. 

4. KERSTFEEST : Het KERSTFEEST gaat 

    dit jaar door op VRIJDAG 27 DECEMBER.   

    Details later. 

Nog een goede vakantie 

Groeten, 

Guy VERHEMELDONCK 

 

Augustus, ook wel oogstmaand 

genoemd is de achtste maand van 

het jaar in de Gregoriaanse  

kalender. Augustus is vernoemd 

naar de Romeinse princeps   

Gaius Julius Caesar Octavianus 

(Augustus) 

Voordat de maand naar keizer  

Augustus genoemd werd, was het 

de zesde maand in de  Romeinse 

kalender, onder de naam Sextilis, 

wat zesde maand betekent. 

Augustus is bij ons de maand 

waarin de oogst wordt  

binnengehaald. 

Het woord oogst is zelf van de 

naam “Augustus” afgeleid. 

15 augustus is in België een  

officiële  feestdag  

(Maria-Tenhemelopneming) en 

wordt ook Halfoogst genoemd. 

 

Voor de wijnverbouwers is de 

maand augustus van belang, want: 

Geeft augustus niet veel regen 

maar wel veel zonneschijn, 

dan krijgen we zeker goede wijn! 

 

Voor de landbouwers echter is het 

juist omgekeerd: 

Als augustus zonder regen henen 

gaat zal men zien dat de koe  

mager voor de kribbe staat! 

 

Probeer dan maar goed te doen 

voor iedereen! 
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St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem 

ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR AUGUSTUS 2019 

TURNEN LIJNDANSEN 

Onze turnsters en turners kunnen nog enkele  

weken genieten van hun vakantierust.  

Ja RUST?..vergeet je vakantiewerk niet!!! 

Een tikkeltje onderhoudend bewegen moet je  

blijvend inschrijven in je dagelijkse  

vakantieplanning. 

 

Monik VERBEECK doet  het volgend seizoen  

weer voor ons. Dus kwaliteit is gewaarborgd.  

We starten op donderdag 12 september weer met  

2 groepen: om 9u voor zij die bepaalde oefeningen 

van op een matje op de vloer willen uitvoeren. 

Om 10u voor hen die deze bepaalde oefeningen  

liever niet op de vloer  doen. 

 

Beste turnsters en turners jullie zijn de levende  

reclame voor onze sportdiscipline.  

Vertel je vrienden en vriendinnen hoe tof het is  

om bij ons te komen sporten. Het is absoluut  

noodzakelijk dat er wat meer volk komt opdagen 

voor de lessen en voor hen die al bij ons de  

lessen volgen dat zij meer op de regelmaat letten.  

Meer aanwezigheid hebben we nodig om uit de  

kosten te komen.  

 

Bij turnen worden alle spiertjes en gewrichten  

aan het werk gezet, wordt onze evenwichtszin  

getraind (valpreventie). Dit is allemaal heel  

belangrijk voor senioren, zeker om gezond ouder  

te worden.  

 

Door valpartijen verloren we het voorbije jaar  

enkele toffe mensen. Dus valpreventie is van  

primordiaal  belang. Met turnen bouw je je   

gezondheidskapitaal op, het levert je meer op dan 

de rente op je spaarboekje.  

 

Wees er dus bij op donderdag 12 september  

om 9 of 10u in het Atrium. 

 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.   

0492/92.55.30. 

Ook hier is de rust op  

vrijdagmorgen voor even 

weergekeerd.  

De eerste twee weken van juli 

stonden onze danslustigen om 

9u30 op vrijdag te wachten op 

de eerste tonen van een  

uitnodigend deuntje  om er in 

te vliegen. 

 

Deze maand zijn er ook  

afspraken gemaakt voor de 

twee laatste weken. 

 

Op 6 september opent Rosita  

de deuren van het Atrium en 

kan Yvonne met een   

sprankelend muziekje het  

nieuwe seizoen inluiden. 

 

Lijndansen is tof en zij die het 

volgen beleven er veel plezier 

aan. Het is dan ook een  

activiteit die we willen blijven  

promoten. Maar de huurkosten 

van de zaal beginnen zwaar 

door te wegen in ons  

voorziene budget.  

Meer volk is daarin een  

oplossing. We  moeten rekenen 

op een gemiddelde  

aanwezigheid van +/- 20  

deelnemers per dansstonde. 

Dus beste danslustigen reclame  

maken!!!! 

 

Het nieuw seizoen start op 

vrijdag 6 september om 10u 

in het ATRIUM. 

 

Info: Rosita Van Varenberg 

0475/56.96.41 
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TEMPOWANDELEN 

We zijn niet aan 40 kandidaten geraakt, maar desalniettemin dank aan de 16  

voorinschrijvingen. Toch kan de busuitstap doorgaan, maar dan wel aan een iets hogere prijs 

van 58 € p.p., alles inbegrepen, behalve drank. We moeten dan wel aan minimum  

25 deelnemers geraken. Dit moet toch mogelijk zijn voor onderstaand prachtig programma. 

We rekenen op jullie en vertel het voort !!! 

8u15: Vertrek met de autocar aan het Grijpegemplein-Lourdeslaan op de grens van 

         Mortsel en Edegem. Onderweg naar Aalst houden we een korte ontbijtstop. 

10u: Carnavalsmuseum in 't Gasthuys en carnavalswerkhallen. Het Aalsters Carnaval is in 

         2010 door UNESCO erkend als immaterieel erfgoed van de  mensheid. 

12u30: Driegangenmenu in de omgeving, speciaal voor u gekozen : 

 - Kervelsoepje 

 - Assortiment van gebakken vissoorten (kabeljauw, zalm, scampi, rode poon),  

          carpaccio van tomaten,tartaarsaus,slaatje. 

 - Moelleux van chocolade, vanilles ijs. 

15u: In de Orangerie van het Waterkasteel van Moorsel, de tijdelijke tento PiKANT    

        met audiogids en uitzicht op het prachtige park van het domein : kanten doop-   

        en bruidskledij, spectaculaire avondjurken, historische korsetten en lingerie, 

        versmelten met de grandeur van topwerken van Vlaamse meesters zoals  

        Rubens, Jordaens en Van Dyck. Er is ook hedendaagse kantkunst te  

        bewonderen, waar u door verrast zal worden in een kapel en kerk op  

        wandelafstand. 

17u: Terugrit vanuit het kasteel van Moorsel naar het Grijpegemplein. 

U kan massaal inschrijven door 58 euro p.p. over te schrijven op rekening  

OKRA BE31 7310 0711 8155, maar doe het onmiddellijk want deze daguitstap komt er al aan 

op woensdag 7 augustus.  

Nodig kennissen-kandidaat nieuwe leden uit en wie weet bekomen we dan nog een iets lagere 

prijs en kan er van de kas een drankje af. 

Info: Jan BUYCK - buyckjan@gmail.com - tel.03/288.43.91  

                                                                GSM. 0486/60.09.80 

 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS: DAGUITSTAP 

Carnavalsmuseum Aalst en PiKANT 

Voor de thuisblijvers is er elke maandagmorgen om 9u30 Tempowandelen. 

We verzamelen zoals gebruikelijk aan het Atrium of op de parking van Fort 5 Edegem  

tegenover het college. We werken een beetje op vakantieritme, gewoon onderhoudend. 

Maandag 2 september start dan officieel het nieuwe seizoen 2019-2020.  

Flink doorstappen aan 6,5 km/uur is een verantwoord alternatief voor joggen. Aeroob heeft 

het zijn voordelen voor hart, bloedvaten, ademhaling. Daarbij is een uurtje sporten in open 

lucht, onder gelijk welke weersomstandigheden een aparte ervaring.  

Terug thuis, even onder de douche en je voelt U een compleet andere mens. 

We werken in 3 groepen: 

Groep 1 houdt er van begin tot einde een stevig tempo in. 

Groep 2 stapt iets minder snel en de af te leggen weg is korter. 

Groep 3 verzamelt hen die zin hebben in een deugddoende wandeling op maandagmorgen.  

Info: Hugo Hosteaux - 03/449.66.63  -  0495/92.55.30 
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In deze oogstmaand zoeken we het weelderige 

Pallieterland op. We passeren volrijpe  

boomgaarden, twee wijngaarden en zien in  

Emblem  hedendaagse Pallieters in het  

Netekanaal  plonzen. 

We volgen verder in het groene waterland de 

kronkelende Kleine Nete  om via Broechem en 

Vremde de Voorkempen te verlaten.  

We peddelen rustig 35 km af.  

Een zomerterrasje is voorzien, maar breng toch 

maar reservedrank mee.  

Hopelijk hebben we dat nodig en blijft de regenkleding in onze tas. 

Vertrek aan het Atrium om 13u30. 

Info:    Jos Wellens    0475/ 21 42 36 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS : FIETSWANDELING 

NETEKANAAL - EMBLEM 

Af en toe wandelen we in de buurt en  

zoeken we enkele minder gekende trage we-

gen en het vlonderpad op (zie foto). 

Het kasteeldomein Hof Ter Linden was eeu-

wen in privébezit. Enkele jaren geleden 

werd het gekocht door de gemeente  

Edegem, Agentschap Natuur & Bos en het 

Kempisch Landschap. Na wat  

aanpassingswerken werd het domein  

verbonden met het recreatieterrein van  

                                                                          Fort V, samen goed voor 90 hectare.  

Reeds in de 15e eeuw was er al sprake van de gronden en een woning met brug + poort op 

de locatie van het huidige kasteel. Rond 1545 sprak men van een omwaterde hoeve.  

In 1588 wed het toenmalige Hof ter Linden gesloopt. In 1725 werd op het domein een hof 

van plaisantie gebouwd. Tussen 1770 en 1773 werd het huidige classicistische kasteel  

opgetrokken. Het koetshuis en de stallingen dateren uit de 17e eeuw. 

Fort V, dat onderdeel is van de Brialmontgordel, werd gebouwd tussen 1859 en 1864. 

 

Praktische info: -  korte wandeling          + 5 km 

                          -  lange wandeling          + 8 km 

Enkel bij regenweer is degelijk schoeisel aanbevolen. 

Vertrek om 13u aan het Atrium met auto’s. Ook fietsen is uitzonderlijk een mogelijkheid, 

maar we kunnen ook altijd rekenen op enkele bereidwillige chauffeurs. 

Info:  Albert Verherstraeten  tel. 03 449 96 59 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 

Belevingsterrein tussen het kasteel Hof ter Linden en Fort V 
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Er is voldoende belangstelling voor de vierdaagse en het organisatieteam ging van 

start. Eind juli ontvingen de deelnemers hun eerste informatiebrief. 

Wie nu nog interesse heeft moet zich dadelijk melden bij Marc ROLAND  

(marc.roland3@gmail.com) 03/440.44.50   0478/44.50.91. 

 

Dit zijn onze plannen: 

   1.  Met de fiets naar Hemiksem -  

        Kallebeekveer - daar nemen we de      

        Waterbus tot Kallo  -  Met de 

        fiets een tocht door de  

        groenpartijen van de  

        Waaslandhaven - dan terug met   

        de waterbus naar Steenplein -  

        langs de nieuwe kaaien naar het 

        Zuid - naar Mortsel. 

        ‘s Middags voorzien we een snackstop in de buurt van Kallo.  

        In de namiddag is er nog een drankstop voorzien. 

 

    2. Tocht naar het land van de Stille Waters  

        Hingene - Bornem - Weert. 

        In de Zilverreiger te Weert middagstop:  

        Roggeboterham met kop, mosterd, zilveruitjes,  

        augurkjes, drank.  

        Drankstop in de namiddag. 

        Bij aankomst gaan we allen samen eten ofwel  

        Oud Edegem ofwel Forum, (Romeinse put).  

    De partners niet fietsers kunnen ook meekomen  

    voor het eten. 

 

3. Naar Mechelen brasserie Het Anker  

    (brouwerij Golden Carolus) en Blaasveld, bezoek 

aan de enige whiskystokerij in België. 

 

 

 

4. Naar Bevel - Kruiskensberg - Kasteel van 

    Herlaar. Langs de Grote Nete terug naar  

    Lier - middagstop in de buurt van Bevel  

    namiddagdrankstop. 

    Bij aankomst samen eten in het Atrium,  

    goulash met frietjes. 

 

FIETSVIERDAAGSE   26 - 27 - 28 - 29 AUGUSTUS 

mailto:marc.roland3@gmail.com


DATUM ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2019 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

Do.1 Geen Turnen - - - 

Vr.2 Geen lijndansen - - - 

Ma.5 Tempowandelen Atrium/Fort V - 3 

Di.6 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Di.6 Werkshop Verjaardagskaarten Atrium 13u30 - 

Wo.7 Carnavalsmuseum AALST en PiKANT Grijpegempl. 8u15 3 

Wo.7 Geen lijndansen - - - 

Ma.12 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.13 OKRA - Bestuursvergadering - Hugo Atrium 9u30 - 

Di.13 Clubnamiddag  Atrium 13-16u30 1 

Di.13 Moederfeest Atrium 15u 1 

Di.14 Fietswandeling Atrium 13u30 4 

Wo.15 O.L.Vrouw Hemelvaart - - - 

Vr.16 Geen lijndansen - - - 

Ma.19 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.20 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Do.22 Geen turnen - - - 

Do.22 Wandelen: Omgeving Hof ter Linden en Fort V Atrium 13u 4 

Vr.23 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.26 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Ma.26 Start Fietsvierdaagse Atrium 9u30 5 

Di.27 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Di.27 Fietsvierdaagse Atrium 9u30 5 

Wo.28 Fietsvierdaagse Atrium  9u30 5 

Do.29 Geen turnen - - - 

Do.29 Fietsvierdaagse Atrium 9u30 5 

Vr.30 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.2sep Start Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.3sep Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Do.5sep Geen turnen  - - - 

Vr.6sep Lijndansen Atriujm 10u - 
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Aan alle medewerkers 

onze dank voor hun zeer 
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