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Jaargang 33, nummer 11—November 2022 

CLUBNAMIDDAG OP DINSDAG 

KERSTFEEST 

Degenen die aanwezig waren op de algemene vergadering hebben al een eerste 
melding gekregen dat er een serieuze aanpassing aankomt tijdens de wintermaanden 
en dit naar aanleiding van de energiecrisis. 
 
Aangezien wij gebruiker zijn van de lokalen van de parochie, dienen wij ons ook te 
schikken naar de onderrichtingen van de parochie. 
We staan voor een hoge financiële aanpassing die zwaar zal doorwegen in onze kas doch we trachten 
ervoor te zorgen dat onze leden niet veel extra moeten betalen. 
We moeten ons ook aanpassen omtrent sommige locaties en gebruik van het Atrium. 
 
Een kleine greep aan de aanpassingen die voorlopig lopen van november tot en met februari. 

° De kerk gaat dicht en de missen worden gedaan in de nevenruimte. 
° Van vrijdag tot maandag wordt het Atrium gesloten en de verwarming gaat op max 12 graden. 
° Ons lijndansen wordt naar donderdag gebracht, na het turnen. 
° De dinsdagnamiddag blijft gelukkig. 
° Onze maandelijkse vergadering zal in het vervolg doorgaan in de lokalen van de stad Mortsel. 
° Ons KERSTFEEST zal plaatst hebben in zaal’ T PARKSKE in Mortsel i.p.v. het Atrium. 
° De consuptieprijzen in het Atrium verhogen tot 2 en 3 €. 
° Per aanwezigheid in het Atrium (dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag) dienen wij 40 € per 

keer aan de parochie te betalen. (= 80 € per week). 
 
Wij zijn niet de enigen die de gevolgen dragen van de energiecrisis, ook andere gebruikers betalen nog 
meer huurgeld dan wij. Het zal niet gemakkelijk zijn doch we vragen van iedereen een inspanning en 
begrip voor deze toestand. Wij kunnen er niet veel aan doen en trachten onze leden financieel buiten 
schot te houden. Wij doen allemaal ons best 
Groeten, 
Guy Verhemeldonck. 

 

VERJAARDAGSKAARTEN 
 
Beste Collega’s kaartkunstenaars, dinsdag 8 november 2022 in het Atrium om 13u30 steken we de 
benen weer onder tafel. We voorzien ons van papier, potloden, penselen, verf, naald en draad om sa-
men aan de slag te gaan. We maken er zoals altijd een gezellige boel van.  
Wanneer je als bezoeker eens wilt komen kijken kom maar af, we hebben dat graag en misschien 
krijg je wel goesting om mee te komen doen. 
Hugo.  

BLOEMSCHIKKEN 
 
Het BLOEMSCHIKKEN gaat in november door op dinsdag 29 NOVEMBER in het ATRIUM. 
We werken onder de noemer “KERSTBOOMPJE “. 
BENODIGDHEDEN: vuilzak, kniptang, mesje, lijmpistool, niet te grote kerstballen,  
sierlint, en ovale pot van ong. 40 cm hoog of bloempot van ong. 20 cm. 
PRIJS: 20 €. 
Inschrijven bij PATRICIA op mail: patriciadeboeure@gmail.com of tel 0485 932873 
Betalen via onze rekening met vermelding BLOEMSCHIKKEN. 

Door de aanpassingen in het Atrium, kunnen wij voorlopig geen Kerstfeest meer geven in het Atrium. 
(Zeer hoge huurprijs en geen lokaal voor de traiteur). 
Om het toch wat in de buurt te houden, hebben we geopteerd voor zaal’ t PARKSKE in de Edegemse-
straat te Mortsel. 

mailto:patriciadeboeure@gmail.com
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SENIORENWEEK 

 KMSKA 

We hebben nog niet alle details en nog geen menu doch het KERSTFEEST gaat door op 
WOENSDAG 28 december om 12u30. 
De prijs is vastgelegd op 35 € per persoon. Hierbij aperitiefhapje, soep, hoofdgerecht en dessert. 
Water en een gedeelte wijn inbegrepen. 
We voorzien ook een tombola om de kosten wat te drukken. 
Inschrijven kan al via onze rekening met vermelding KERSTFEEST. 
Details en menu verschijnen in t Hoffe Riethje van december. 
Info: Guy Verhemeldonck. 

Op 10 NOVEMBER  om 14u heeft er in het Mark Liebrechtcentrum te Mortsel een optreden plaats 
van Luc APPERMONT en Bart KAËLL en dit speciaal voor senioren. Men kan nog plaatsen reserveren 
tot 2 november via onze rekening met vermelding APPERMONT. 
Prijs 10 € i.p.v. 20 € 
Info: Guy Verhemeldonck. 

 

Op 15 November in Mark Liebrechtcentrum. 
FILM l’ EVENEMENT om 16u – cinema M – gratis. 
Voorafgaandelijk, om 14u30, kan men in het Mark Liebrechtcentrum gratis genieten van een koffie en 
gebak. 
Je moet wel laten weten of je naar de film komt of naar de film + gratis gebak. 
Verwittigen bij: Guy op mail: g.verhemeldonc@gmail.com of tel: 0495 400873 – 03 4492763. 
Snel inschrijven en wel voor 8 november. 
Info: Guy Verhemeldonck. 

BEZOEK KMSKA: WOENSDAG 30 NOVEMBER 2022. 

Na 11 jaar restauratie en “onzichtbare” nieuwbouw terug open: het KONINKLIJK MUSEUM VOOR 

SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN! Veel geduld loont, want nu kunnen wij met 2 gidsen in 2 groepen 

van telkens 18 personen de rondleiding “De Schoonste Tour” meemaken. 

De nieuw aangelegde tuin rond het museum is de eerste museumzaal, De Keyserzaal in de statige 

trappenzaal is de grandioze entrée van het binnen en buiten volledig gerestaureerde museum, de 

stairway to heaven (luister eens naar de gelijknamige song van Led Zeppelin!) is de toegang tot het 

nieuwe gedeelte. 

Het museum herbergt een verzameling van maar liefst 27 Rubensschilderijen, naast werken van Jan 

Van Eyck, Jan en Quinten Matsijs, Hans Memling, Frans Hals en vele sculpturen, van de 14° tot de 

19° eeuw. 
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FIETSEN EN WANDELEN 

Pas in 1873 wordt aan de oude kunst ook eigentijdse kunst toegevoegd: zo bezit het KMSKA een gro-

te collectie werken van James Ensor en Rik Wouters, maar ook weer sculpturen van Oscar Jespers, 

Ossip Zadkine en Constantin Meunier. 

Maximaal 36 Okratjes kunnen tot uiterlijk 13 november inschrijven door overschrijving van 27 euro 

(of 7 euro voor wie een museumpas heeft) op de rekening van Okra Bernadette. 

We verzamelen voor het KMSKA, Leopold de Waelplaats 2, op woensdag 30/11 om 13u45. De rondlei-

ding duurt 2 uur, maar u mag in het museum of in het “Grand Café Madonna” blijven tot 17 uur. 

Tram 4 stopt voor het museum. 

Info: Jan BUYCK. 

Fietsen in 2022 
 
Het fietsseizoen 2022 hebben we op woensdag 19 oktober traditioneel afgesloten met 
een fietstocht naar Brasschaat waar we in de kantine van voetbalploeg KFC Brasschaat 
te gast waren voor de lunch.  
Tijd om een balans op te maken van het voorbije jaar. 
Ons trefpunt organiseert twee fietstochten per maand, een korte van +/- 30 km op de eerste woens-
dag van de maand en een langere van +/- 60 km op de derde woensdag. Tijdens de maanden juni, 
juli en augustus was er op maandagavond een avondfietstocht van +/- 25 km georganiseerd en in de 
maand augustus stond een fietsvierdaagse op de agenda. In totaal zijn dat 18 tochten overdag en 11 
avondtochten. Het weer was ons goed gezind want we hebben slechts één korte tocht   moeten annu-
leren.  
Wie alle tochten zou gefietst hebben, zou 1 165 km op de teller hebben staan, of 881 km van de 18 
tochten en 284 km van de 11 avondtochten. Wie de kilometerstand van alle deelnemers zou optellen, 
zou aan 17 679 km komen, toch wel een indrukwekkende afstand. 
Van de 133 leden hebben er 42 minstens één fietstocht gereden. Bij zowel de gewone tochten over-
dag als de avondtochten mochten we leden van andere trefpunten verwelkomen. Het gemiddeld aan-
tal deelnemers is 17, hoogste aantal is 28 en laagste is 8. Slechts 3 deelnemers hebben ten minste 
aan 14 van de 18 tochten deelgenomen en dit zijn toevallig de drie tochtleiders (Jos, Marc en Harry). 
Uit deze cijfers en nog andere die we hier niet verder verklaren kunnen we afleiden dat de populatie 
van deelnemers voor iedere tocht erg verschillend kan zijn of m.a.w. dat de trouwheid laag is wat we 
spijtig vinden. 
 
De organisatie van de gewone en avondtochten is het werk van drie tochtleiders. Alle tochten worden 
met veel zorg voorbereid en vereisen veel tijd. Tijdens de tocht krijgen we versterking van de wegka-
piteins om de veiligheid te waarborgen. Wij zouden graag het team willen vergroten met nieuwe 
tochtleiders en wegkapiteins. Wilt u ons daarbij helpen? Neem gerust contact op met Marc Roland.  

Wandeling donderdag 10 november 

Goed verborgen tussen de dorpskern van Viersel en het Netekanaal ligt het Viersels Gebroekt. 
Een juweeltje van dertig hectare natuurschoon. Het is er voor wandelaars heerlijk genieten langs het 
‘Broekpad’, een idyllisch wandelpad doorheen het beemdenlandschap.  
Daarheen gaat onze herfstwandeling.  We verzamelen om 13 uur aan het Atrium en rijden 
(kostendelend) naar de kerk van Viersel/Zandhoven. Er is een wandeling voorzien van 5 km, en die 
van 8 km voert ons bovendien naar een ongekend stuk natuur.  Het is aanbevolen om waterdicht 
schoeisel te dragen. 
Uiteindelijk gaan we bij een drank napraten in het dorpscafé De CRUYCK. 
De tochtleiders zijn Griet Lambert (0476 86 63 34) en Jo Vertommen (0479 61 10 96). 
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Datum Activiteit Plaats Uur 

Di 01 nov Geen Clubnamiddag     

Do 03 nov 
Geen Turnen - Herfstvakantie     

Geen Lijndansen - Herfstvakantie     

          

Ma 07 nov Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 08 nov Clubnamiddag - Verjaardagskaarten Atrium 13u30 - 16u30 

Do 10 nov 

Turnen Atrium 9u30 - 10u30 

Lijndansen Atrium 11u - 12u 

Wandeling "Viersels Gebroekt" Atrium 13u 

Luc Appermont en Bart Kaëll M. Liebrecht C. 14u 

          

Ma 14 nov Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 15 nov 
Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Cinema M M, Liebrecht C. 14u30 

Do 17 nov 
Turnen Atrium 9u30 - 10u30 

Lijndansen Atrium 11u - 12u 

          

Ma 21 nov Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 22 nov Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Do 24 nov 
Turnen Atrium 9u30 - 10u30 

Lijndansen Atrium 11u - 12u 

Vr 25 nov Kegelen - Loods MG40 Fortstraat 14u 

          

Ma 28 nov Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 29 nov Clubnamiddag - Bloemschikken Atrium 13u30 - 16u30 

Woe 30 nov Bezoek KMSKA KMSKA 13u45 

Do 01 dec 
Turnen Atrium 9u30 - 10u30 

Lijndansen Atrium 11u - 12u 


