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Jaargang 33, nummer 10 — Oktober 2022 

CLUBNAMIDDAG OP DINSDAG 

Na een zeer warme zomer, is nu duidelijk de herfst op komst. Vele senioren 
genieten nog van een laatste, kleine “na-vakantie” maar het merendeel is al aan 
het nieuwe Okra-seizoen begonnen. Het fietsen doen we al zeker tot einde oktober 
maar het turnen en lijndansen is ondertussen in volle gang en we zien hier verschillende 
nieuwe gezichten en een mooie opkomst. 
Ondertussen is onze jaarlijkse busreis naar het Hageland achter de rug. Buiten verwachting hadden 
we een volle bus met dank aan de organisatie. 
Ook andere cultuuruitstappen zijn al gepland en we voorzien waarschijnlijk een KERSTFEEST op 27 
december (hierover meer volgende maand) 
Op 22 september had onze jaarlijkse ALGEMENE VERGADERING plaats met meer dan 60 aanwezigen, 
waarvoor dank. 
Er werd een overzicht gegeven van de financiële toestand maar ook een overzicht van de algemene 
werking van ons trefpunt en een overzicht van ons sport en cultuurgebeuren. 
Er werd ook gekeken naar de toekomst. Voor de lopende activiteiten zien we niet direct een probleem 
maar het grote probleem zullen de energiekosten zijn. Wij huren het Atrium van de parochie en die 
voorzien een hele zware energiefactuur die ze onder andere aan ons willen doorrekenen. We hebben 
nog geen concrete getallen maar het zal zeer zwaar worden en mogelijk zelfs onmogelijk. Het zal een 
financiële inspanning vragen van iedereen willen we nog gebruik kunnen maken van het Atrium. 
Ook hierover hopelijk volgende maand meer. 
Ondertussen is er begonnen met het innen van de jaarlijkse lidgelden (zie elders) 
Gelieve op tijd te betalen, we hebben tot Nieuwjaar tijd om af te sluiten. 
We zien wel wat de toekomst brengt maar het zal niet gemakkelijk worden in de winter m.b.t. de 
energiekosten, de winkelkosten en de mogelijke coronaproblemen. 
Met z’n allen kunnen we echter veel. 
De groeten 
Guy Verhemeldonck 

VERJAARDAGKAARTEN: 
 
Hallo kaartenmakers. Dinsdag 11 oktober om 13u30 aan tafel met verf, penseel, potlood, naald voor 
onze workshop. Voor wie wil komen meedoen is er nog altijd plaats en verwelkomen we graag. Tot 
dan, 
Hugo. 

BLOEMSCHIKKEN: 
 
Niettegenstaande er aan het einde van vorig seizoen een terugloop was van de aanwezigen tijdens 
het BLOEMSCHIKKEN, willen we het Bloemschikken toch nog een kans geven. 
Patricia DEBOEURE zal iedereen leren mooie bloemstukjes te maken in de nevenruimte (Atrium). 
De eerste maal gebeurt dit op DINSDAG 11 OKTOBER om 1400 uur. 
Er kunnen max 10 personen deelnemen doch iedereen moet wel voorafgaandelijk inschrijven. 
Het inschrijven gebeurt rechtstreeks bij PATRICA op telefoon 0485 93 28 73  
of per mail aan patriciadeboeure@gmail.com. 
Kosten zijn 15 € maar Patricia koopt zelf de bloemen. 
Wat moet je wel meebrengen: een tangetje, plastiekzak, mesje, schort. 

Een houten bakje of schaal of een houten wijnkistje van 1 fles. 
Betalen doe via rekening BE31731007118155 met vermelding: bloemschikken. 
Inschrijven voor 7 oktober. 

PATRICIA. 

Op dinsdag 1 NOVEMBER is er geen CLUBNAMIDDAG. 

mailto:patriciadeboeure@gmail.com


2 

LIDGELDEN 2023 

SINT-ANDRIES WIJK 

De verschillende bedragen:  
   28 € voor hoofd lid, (eerste lid in een gezin of alleenstaand)  
   47 € per gezin van 2 personen (28 + 19)  
   11 € voor iemand die in een woonzorgcentrum is, niet voor de thuiswonende partner. 
    8 € p.p. voor sport bovenop het lidgeld. (gezin + 2 X sport: 63 € – gezin + 1 x sport: 55 € 
Voor een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld door je ziekenfonds beschikken wij over de nodi-
ge formulieren. Indien je dat wenst moeten wij wel weten bij welk ziekenfonds je aangesloten bent. 
Laat het ons weten en je formulier word je na betaling van het lidgeld door de wijkverantwoordelijke 
bezorgd samen met je nieuwe lidkaart, je clubblad en magazine. 
   7,50 € tenslotte voor plusleden; zij die lid zijn in een ander trefpunt en bij ons wensen 
deel te nemen aan culturele en andere activiteiten. 
De nieuwelingen die lid werden vanaf september 2022 zijn lid tot einde 2023 en ontvangen ook hun 
lidkaart maar dienen niet meer te betalen. 
 
Ben je graag steeds bereikbaar vergeet dan vooral niet bij verhuis je nieuwe adres door te geven, 
alsook verandering van telefoon, gsm en/of email adres. Liefst rechtstreeks aan Ann Deckers (adres 
en telefoonnummer zie onderaan) of aan de sportverantwoordelijke. 
 
Aan allen een mooi najaar gewenst! 
Meer info: Ann Deckers  
ann.ie.deckers@skynet.be of 0486 37 27 68 / 03 440 49 98. 

Zoals steeds in het najaar vragen wij aan onze leden het lidgeld 
voor volgend jaar ten laatste einde december te storten op onze 
KBC-rekening, (nr. zie achteraan clubblad)  
met vermelding lidgeld, aantal pers. + al dan niet sportbij-
drage. 
Maar ook zij die liever cash betalen kunnen op 4 en 25 oktober en 
meestal op dinsdagen in november en december terecht in het 
Atrium tijdens de clubnamiddag tussen 14 en 16u.  

DONDERDAG 27 OKTOBER. 
 

Van Sint-Andrieskwartier tot de vierde wijk, van Parochie van Miserie tot Rode Burcht, 
van arme volkswijk tot een hippe mode –, antiek – en studenten buurt, van bijna 
36.000 tot 6.350 inwoners. 
Er valt heel wat te vertellen in deze wijk, maar ook te ontdekken aan erfgoed, buiten de Sint-
Andrieskerk, ook vele historische huizen. Een ervaren vrouwelijke gids zal ons rondleiden. 
De wijk wordt van noord tot zuid doorsneden door de Nationalestraat, van de Modenatie tot het Insti-
tuut voor Tropische Geneeskunde, en van de kaaien en de Kloosterstraat in het westen tot de Kam-
menstraat en de Begijnenstraat in het oosten. 
 
Plaats van afspraak : P lantin-Moretus Museum, Vrijdagmarkt 22, te bereiken met tram 15 
(afstappen halte Groenplaats) en 5 minuten stappen. Van Mortsel naar de Groenplaats, reken maar 
op 45 minuten. 
Uur: van 14 tot 16u. 
Prijs: 6 euro p.p. Maximum 20 deelnemers. 
Info: Jan Buyck 

MAANDAG 28 NOVEMBER. 
 
Optreden van de Bonanzas in de Singel met “A tribute tot 
the sixties”. Inschrijven voor 10/10/22. 
Prijs: 8 euro p.p. 
Info: Jan Buyck 
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FIETSEN EN WANDELEN 

CULTUURBESCHOUWINGEN IN TIJDEN 
VAN CORONA EN ENERGIECRISIS. 
 
Alles wordt veel duurder en moeilijker te organiseren. 
Cultuur is het eerste waarop wordt bespaard en dat is 
spijtig. 
Wij kunnen zelf op cultuuruitstappen besparen op vele 
manieren: 

 

° I.p.v. met de eigen auto te rijden of autobus met chauffeur te huren, het openbaar vervoer te 
  nemen of zo mogelijk de fiets te gebruiken. 
° De kosten van een gids te schrappen en zelf te gidsen waar enigszins mogelijk. 
° Te zoeken naar cultuurevenementen zonder of een lage toegangsprijs. 
We houden het dan enerzijds betaalbaar voor de deelnemers, maar beperken de keuze in wat we 
kunnen organiseren en boeten wat comfort in.  
Anderzijds kunnen wij dan een bijdrage vragen om de torenhoge en in feite onbetaalbare energiekos-
ten in het atrium te betalen, want deze kunnen zeker niet alleen gedragen worden door de dinsdag-
namiddag, de feest-evenementen, de turners en lijndansers. 
Hierbij ook een warme oproep om samen met mij (goedkope) cultuurevenementen te organiseren, te 
gidsen of te helpen tijdens de uitstappen, m.a.w. de aangebrachte ideeën ook actief mee uit te wer-
ken.  
 
Uw cultuurverantwoordelijke Jan Buyck. 

Fietstocht 1/2 dag - woensdag 5 oktober 
Eerst volgen we de comfortabele fietsroute langs de groene rand van Deurne: van 
de luchthaven naar Boekenberg, Park Groot Schijn en Ertbrugge tot aan de nieuwe 
Hoogmolenbrug over het Albertkanaal.  

 
   Dan verder door het zuiden van het    
 SCHOTENHOF  tot aan het vroegere 
 Iepenburg. De SCHIJNVALLEI leidt 
 ons naar WIJNEGEM om via fort 2 en 
 fort 3 na 35km Mortsel te bereiken. 
 Een drankstop wordt voorzien. Ver-
 trek aan het ATRIUM  om 13u30. 
 Tochtleider: Jos Wellens. 
 
 
 
 
 

 
Wandeling - donderdag 13 oktober - Vrijbroekpark 
 
Het Vrijbroekpark, een groendomein van de provincie Antwerpen,  
is het grootste openbaar park van de stad Mechelen. Omdat het park niet groot genoeg is voor 
onze wandelingen, vertrekken we buiten het park op parking Eekhoorn (recht tegenover Mechel-
seweg 60, 2800 Mechelen). We wandelen naast de Zenne en door weiland om in de Stuyvenberg-
laan in het park te komen. We hebben een korte en lange wandeling uitgestippeld. 
Vertrek Atrium om 13u. De routebeschrijving naar de parking volgt per mail. 
Tochtleiders: Marc Roland en Ria Prims 0478 44 50 91. 
 
Dagfietstocht - woensdag 19 oktober 
 
Dit is de laatste fietstocht voor het jaar 2022 en traditioneel fietsen we naar Brasschaat waar we 
in de kantine van voetbalclub KFC Brasschaat onze boterhammen kunnen opeten met een lekkere 
kom soep. De fietsroute ligt nog niet definitief vast. 
Op de terugweg voorzien we een drankstop. Vertrek Atrium om 9u. 
Tochtleider: Marc Roland 0478 44 50 91. 
 
Kegelen. 
 
Zal uitzonderlijk doorgaan op 21 oktober i.p.v. 28 oktober. 
Info: Herman Stevens. 
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Datum Activiteit Plaats Uur 

ma 03 okt Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

di 04 okt Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

wo 05 okt Fietstocht 1/2 dag Atrium 13u30 

do 06 okt Turnen  Atrium 9u30 

vr 07 okt Lijndansen Atrium 10u 

ma 10 okt Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

di 11 okt Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

do 13 okt Turnen  Atrium 9u30 

do 13 okt Wandeling Vrijbroekpark Atrium 13u 

vr 14 okt Lijndansen Atrium 1u 

ma 17 okt Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

di 18 okt Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

wo 19 okt Dagfietstocht - Brasschaat Atrium 9u30 

do 20 okt Turnen  Atrium 9u30 

   
Lijndansen Atrium 10u 

Kegelen (loods MG40) Fortstraat 14u 16u 

ma 24 okt Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

di 25 okt Clubnamiddag Atrium 13:u30 - 16u30 

   
Turnen  Atrium 9u30 

Sint-Andrieswijk Vijdagmarkt 14u 16u 

vr 28 okt Lijndansen Atrium 10u 

di 01 nov Geen Clubnamiddag     

do 03 nov Geen turnen (Herfstvakantie)     

vr 04 nov Geen lijndansen (Herfstvakantie)     

vr 21 okt 

 

27 do okt 


