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AUGUSTUS: OOGSTMAAND
Gezelle noemde het de koornmaand
en de reislustige burger geniet nog volop van
de vakantie.
Eind augustus komt stilletjes dichtbij en de
schoolgaande jeugd is daar niet altijd
gelukkig mee…
Door “drukkersverlofdata ”moet de kopij
voor het H.Riethje vroeg ingeleverd
worden, daarom een toekomst/verleden
krabbeltje:
Ik hoop op goed weer voor al de
geplande activiteiten.
De voorbije maand juli gaf “warme”
mogelijkheden voor onze fietsers en een
regenbui is wel te overleven…
Het fietsverlof staat er aan te komen.
De curlingspelers nemen hun verlof om
nadien terug te starten
Volgden nog onze vermaarde zoektocht met
z’n befaamde BBQ - een vaste waarde!
De lijndansers maakten overuren, de turners
beloofden hun beweegzin te handhaven.
Tempowandelen wordt een vaste waarde met
nieuwe deelnemers.
De “dinsdaggers” houden vol met een
gemoedelijk babbeltje, spelletjes en kaarten.
De tonners kregen versterking, hopelijk
blijft hun clubje groeien.
In elk geval een grote dank je wel aan de
medewerkers die toch op post blijven, ook in
de verlofperiode.
Heb je zin mee “je schouder er onder te
zetten” of heb je ideeën die doenbaar zijn,
kom er eens over praten.
Geniet van elke goed-weer dag en gun
jezelf, ook als je thuis bent, vakantiesfeer…
Conny
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Het is vakantie dus valt niet zo veel te
beleven.
Onze fietstocht, met eten, naar LIER is
goed verlopen voor de helpers. De fietsers
hadden minder geluk want die kwamen
thuis met een nat pak.
De zoektocht met BBQ is intussen ook
achter de rug. We veronderstellen dat deze
ook goed verlopen is. We stellen echter
wel een terugval vast in de inschrijvingen.
Heeft dit iets te maken met de ouderdom
of met de locatie waar de zoektocht plaats
heeft? Wie zal het zeggen. We kunnen niet
meer doen dan ons best.
MOEDERVIERING: Traditioneel gaat
deze door op 15 augustus. Omdat deze
datum op een dinsdag valt en er dus
zondagviering is, moeten wij onze traditie
een week verplaatsen. Het Atrium zal op
15 augustus gesloten zijn.
De moederviering gaat door op
dinsdag 22 augustus.
Aangezien wij dan iets speciaals doen
voor de vaste en lossere dinsdagmensen
moeten we weten wie er aanwezig zal zijn
op 22 augutus.
Ge laat gewoon aan Conny of aan
ondergetekende weten of ge aanwezig zult
zijn.
Voor het overige….nog een goede
vakantie en…. Vergeet de bloemen geen
water te geven!
Guy Verhemeldonck
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BEWEGINGSPROGRAMMA VOOR AUGUSTUS 2017

TURNEN

LIJNDANSEN

1Onze turnsters en turners genieten nog enkele weken van
de vakantierust. Ja, RUST?.....vergeet je vakantiewerk
niet!!! Een beetje onderhoudend bewegen moet je blijven
inschrijven in je dagelijkse vakantieplanning.
Monik VERBEECK is het volgend seizoen weer bij ons.
Dus kwaliteit is weer gewaarborgd.
We starten op donderdag 14 september weer met
2 groepen: om 9u voor zij die bepaalde oefeningen op een
matje op de vloer willen uitvoeren
en om 10u voor hen die deze oefeningen liever niet al
liggend 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 bij ons de lessen
reeds volgen wil ik vragen regelmatig aanwezig te zijn.
Meer aanwezigheid hebben we nodig om uit de kosten te
komen.
Bij turnen worden alle spiertjes, gewrichten aan het werk
gezet, wordt onze evenwichtszin getraind (valpreventie).
Dit is allemaal heel belangrijk voor senioren, zeker om
gezond ouder te worden. Met turnen bouwt ge uw
gezondheidskapitaal op, het levert je meer op dan de
rente op uw spaarboekje.
Wees er dus bij op donderdag 14 september in het
Atrium.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. 0492/92.55.30

Ook hier is het nog rustig op vrijdagmorgen,
maar niet meer voor lang. Er zijn al enkele lessen
in augustus voorzien.
De laatste weken van augustus gaan dus de
deuren van het Atrium alweer open voor onze
danslustigen, en dit op vrijdag 18 en vrijdag 25
augustus om 9u30. Het is dan wel niet op kosten
van OKRASPORT. De dansers moeten een
regeling treffen met Yvonne DAANS. De zaal is
gehuurd door OKRASPORT.
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!!!!
Aan het roer van onze dansgroep staat Yvonne,
een creatieve, gedreven, geduldige dansleidster.
Zij slaagt er in de moeilijkste danspasjes op een
eenvoudige manier aan de groep over te brengen.
Alle danslustige dames en heren rekenen
op jullie.
We starten het nieuwe seizoen op vrijdag
1 september 2017 om 9.30 u in het ATRIUM.
Info: Rosita Van Varenberg 0475/56.96.41

TEMPOWANDELEN
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 6 september start dan officieel het nieuwe seizoen 2017-2018.
Flink doorstappen aan 6,5 km/uur is een verantwoord alternatief voor joggen. Aeroob heeft 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 je een compleet
andere mens.
We werken sinds begin juli 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 goede wandeling op maandag morgen.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. 0495/92.55.30
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WOENSDAG 9 AUGUSTUS: FIETSWANDELING WIJNEGEM
Deze zomerse tocht begint alweer met drie tunnels om
langs Amedeus de luchthaven te bereiken.
Verder zullen we nog langs twee forten en enkele
mooie hoeves rijden om uiteindelijk onze gezellig
terras in Wijnegem te bereiken om er iets te
nuttigen.<Het pad rond fort II heet “Lea Provopad”.
Op een bord staat
het volgende te
lezen:
Lea Provo is
geboren te
Mortsel in 1922.
Getroffen door
armoede en het
Knooppunt 05 - Borsbeek onrecht vertrekt
zij als 48 jarige

weduwe naar Zuid-India. Geïnspireerd door de ideeën
van Gandhi: geweldloosheid, zelfontplooiing, natuurgeneeskunde en handenarbeid realiseerde ze er twee
dorpen:
Sevapur voor kasteloze paria’s en
Vinobajipuran voor gerepatrieerde Tamils uit
Sri Lanka.
Gelukkig zijn de werken voor het aanleggen van een
overstromingsgebied, een waterbuffer, nabij
knooppunt 07 beëindigd zodat wij op een veilige
manier, via het tunneltje, opnieuw in Mortsel zullen
aankomen rond 17u.Zoals steeds
starten we om 13u30 aan het Atrium.
Tochtleiding: Harry
Tel.: 03/449.77.72 - 0485.53.55.07

DONDERDAG 17 AUGUSTUS: WANDELEN - HERENTHOUT
De ‘Merodese Bossen’ zijn gelegen in de gemeenten Herenthout en Bevel, net ten noorden van de vallei
van de Grote Nete in de Zuiderkempen.
Op het einde van de 18de eeuw waren hier enkel heide en moerassen te bespeuren. Rond 1800 werd
naaldhout aangeplant. In 1955 verkocht de familie de Merode de bossen aan de steenkoolindustrie die het
hout best kon gebruiken als stuthout voor de mijnen. Tegenwoordig is het bos, waar afwisselend
naaldhout- en loofbospercelen voorkomen, doortrokken met wandel-paden en is het een geliefd
wandelterrein.
Praktische info: - korte wandeling
+ 5 km
- lange wandeling
+ 8 km
Vertrek om 13.00 u aan het Atrium met eigen auto’s. Kostendelend meerijden kan uiteraard.
We verwachten andermaal enkele bereidwillige chauffeurs.
Info: Raymond Pirée
tel. 03 449 50 80
Albert Verherstraeten tel. 03 449 96 59

WOENSDAG 23 AUGUSTUS: DAGFIETSTOCHT
SCHELDELANDSCHAP 2
In mei reden we de eerste dagfietstocht
Scheldelandschap door de polders van Kruibeke via
Rupelmonde en Temse tot in Weert en we keerden
terug via de sluizen van Wintam en Hemiksem.
Na deze mooie fietstocht vroeg ik mij af welk zicht ik
zou hebben op de Schelde indien ik, na de overzet in
Hemiksem, noordwaarts zou rijden in de richting van
Kruibeke Dorp en Burcht? Ik heb het geprobeerd en
het loont de moeite.
Enkele hoogtepunten van de fietstocht zijn de
overloopdijk naast de Schelde tot aan het veer
Hoboken – Kruibeke, het wandelgebied Kortbroek,
de Burchtse Weel, het Galgenweel en de
aangrenzende nieuwe woonwijk, het pas in gebruik
zijnde nieuwe veer Antwerpen L.O naar Antwerpen
Steen, de werf van de Scheldekaaien en de
Hobokense Polder.
De fietstocht is ongeveer 55 km lang en we

vertrekken aan het Atrium om 9u30.
Breng uw picknick mee evenals wat drinken,
regenkledij en fietsherstelmateriaal.
E-bikers hebben een fietsbijstandsverzekering
afgesloten.
Tochtleider en info: Marc Roland
0478 44 50 91 en 03 440 44 50

Meiresluis - Kuibeke
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CURLING OP TAPIJT
We starten op vrijdag 22 september om
14u in het JOC, Lusthovenlaan 10
te 2640 Mortsel.
De data voor het najaar 2017:
Vrijdag 22 september; 27 oktober;
24 november; 22 december.
We verwachten jullie op 22 september allen
weer op post.
Info: Freddy en Rosita
VAN OOYEN-VAN VARENBERG.

CURSUS “VEILIG ELECTRISCH FIETSEN IN GROEP”

OKRASPORT+ richt in samenwerking
met VSV (voor veilig verkeer) en de
Vlaamse Overheid een cursus in voor
“Veilig Elektrisch Fietsen in Groep”.
Die loopt in het najaar 2017.
Omdat wij dikwijls op de baan zijn met
OKRASPORT-fietsers lijkt het ons nuttig
om op die cursus in te schrijven.
Hij is gratis.

Daarna volgt 1u30 praktijk. Tijdens een
korte fietstocht op de openbare weg maak
je kennis met de knelpunten en risico’s
van het verkeer.
Wat is de plaats van een groep op de baan?
Vanaf hoeveel ben je een groep?
Hoe op een veilige manier een kruispunt
oversteken?
Wat zijn de taken van een wegkapitein?
Dat en nog veel meer kom je te weten.
De cursus gaat door op vrijdag 6 oktober
2017 om 13u30 in het Atrium.
Wie deelneemt komt met de fiets (gewone
of elektrisch) naar het Atrium.
Aanmelden is verplicht enkan tot
dinsdag 26 september 2017.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.

We moeten met minimum 12 deelnemers
zijn en het maximum is 25. Hij is vooral
praktisch gericht en het accent ligt op
fietsen in groep.
Het gaat over een namiddag en omvat een
kort (+/-30minuten) theoretisch deel over
de nieuwe wetgeving elektrisch fietsen en
het verkeersreglement rond fietsen in
groep.
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FIETSVAKANTIE 4 t/m 8 SEPTEMBER
OUD TURNHOUT PRIORIJ VAN CORSENDONCK
De deelnemers ontvangen nog deze maand de infobrief met de laatste mededelingen
over het vertrek.
We vertrekken op maandag 4 september om 9u30 onder leiding van Marc met de
fiets naar Corsendonk.
Wij wensen heel de ploeg een toffe vakantie.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. 0495/92.55.30

AGUSTUS: CULTUUR - KOMKOMMERTIJD
Na de veel te moeilijke (?!?!?) en te lange (?!?!?!) zoektocht, die ons evenwel "Oud
Berchem" deed ontdekken met zijn vele prachtige herenhuizen en zelfs een basiliek
en "Klein Turkije", is de cultuurploeg aan het brainstormen om ons wederom een
jaarprogramma aan te bieden om "U" tegen te zeggen.
Wat kunnen wij nu al aanbieden : in augustus niets : KOMKOMMERTIJD
- Op WOENSDAG 20 SEPTEMBER: Een "Palingfestijn in het Meetjesland”
(datum bij de opmaak van dit artikel nog onder voorbehoud), waarover meer in 't
Hoffe Riethje van september. Er zijn 23 inschrijvingen door gegeven aan OKRA
Nationalestraat, en ik kan in principe nog alleen vervangers aanvaarden. Gelieve u
als vervanger(ster) op te geven zonder 50 euro te betalen en ik zie wel of ik u nog
op de bus krijg.
- Op DONDERDAG 19 OKTOBER:
(met kostendelend vervoer per auto)
Een daguitstap naar in de voormiddag het "Gasthuismuseum" in Geel, een lichte
lunch in de bistro "Gasthuishoeve" en in de namiddag een bezoek aan het
"Art Center Hugo VOETEN" in Herentals, voor de prijs van 35 € p.p. + 2,5 € p.p.
voor het vervoer, waarover meer in 't Hoffe Riethje van oktober.
- Op WOENSDAG 13 DECEMBER:
Nog eens een bedrijfsbezoek en nog wel aan "DE BRUG" in Mortsel, een
maatwerkbedrijf dat zich inzet om werk te verschaffen aan personen met een mentale handicap. Ongeveer 320 mensen worden hier tewerkgesteld op een oppervlakte
van zo maar even 55.000 m². Deze rondleiding is zeer exclusief en is maar mogelijk
voor 20 Bernadetters en 20 Koperen Passers, waarover meer in 't Hoffe Riethje van
december.
- Op een zaterdagmorgen of een zondagmiddag gaan we eindelijk het Havenhuis
bezoeken. Tram 7 zal ons daar aan de voordeur afzetten.
Twee van bovenstaande ideeën zijn spontaan aangebracht door onze eigen leden,
waarvoor mijn oprechte dank, en nieuwe ideeën zijn altijd welkom!
Bij: Jan Buyck - tel 03/288.43.91 en buyckjan@gmail.com
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DAT

ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2017

STARTEN AAN STIPT OM

Di.1

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Ma.7

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

2

Di.8

Okra Bestuursvergadering

Nevenruimte

9u30

-

Di.8

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Wo.9

Fietswandeling: Harry

Atrium

13u30

3

Ma.14

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

2

Di.15

OLVrouw Hemelvaart

-

-

-

Di.15

GEEN CLUBNAMIDDAG

-

-

-

Do.17

Wandelen: Hereznthout

Atrium

13u

3

Vr.18

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Ma.21

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

2

Di.22

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Di.22

MOEDERFEEST

Atrium

15u

1

Wo.23

Dagfietstocht: Marc

Atrium

9u30

3

Vr.25

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Ma.28

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

2

Di.29

Clubnamiddag

Atrium

9u30

1

Vr.1Sep

Start Lijndansen

Atrium

9u30

2

Ma.4Sep

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

2

Singel 75

9u30

4

Ma. 4 t/m 9 september: Fietsvakantie

BLZ

Di.5sep

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Vr.8sep

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Do.14sep

Start Turnen

Atrium

9u en 10u

2

-

-

4

Di.26sep Afsluiten inschrijven Cursus “El. Fietsen in groep”
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