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Naar jaarlijkse gewoonte nodigden we enkele bestuursleden van elk van onze
partnerverenigingen uit eind mei.
Een geslaagde, plezante avond. Opnieuw een dikke merci aan iedereen die zich zo
inzet om ons verenigingsleven zo te laten bruisen!
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Agenda

Er valt altijd iets te beleven in Berchem
Graag geven we hierbij proevertjes van de partner organisaties van beweging.net. Contacteer hen rechtstreeks voor
meer info. Mocht je een contactpersoon zoeken, laat ons iets weten!

FEMMA HEIIG SACRAMENT

25 juni: stadsbezoek

26 juni: stappen 19 uur en 20 uur

3-10-17-24 en 31 juli: stappen 19 uur en 20 uur

7-14-21 en 28 augustus: stappen

3 september: Creatiefke om 9 uur

4 september: stappen 19 uur en 20 uur

9 september: Heb je deze al gelezen om 13.30 uur

11 september stappen 19 uur en 20 uur

16 september: daguitstap

17 september: Creatiefke om 9 uur

18 september: bowlen om 20 uur

25 september: stappen 19 uur en 20 uur

1 oktober: Creatiefke om 9 uur

2 oktober: stappen 19 uur en 20 uur

9 oktober: stappen 19 uur en 20 uur

14 oktober: handletteren om 13.30 uur

15 oktober: Creatiefke om 9 uur

16 oktober: koken Apero's om 19.30 uur

23 oktober: stappen 19 uur en 20 uur

24 oktober: stadsbezoek

29 oktober: Creatiefke om 9 uur

30 oktober: stappen 19 uur en 20 uur

FEMMA SINT-HUBERTUS

Woensdag 26 juni
19.30 uur avondwandeling Sint Andries
Gezinsweekend 8 en 9 juni: Breda jong femma
Actief & fit:
fietsen elke maandagavond
Vertrek 19.30 uur
Fietsweekend 28/29/30 juni : Puurs en omgeving
De naainamiddagen lopen gewoon door de tweede dinsdag van de
maanden juli en augustus .
Hebben jullie zin in een babbeltje en een tasje koffie dan zijn jullie van
harte welkom!

PULHOF (WIJK / PAROCHIE)

Zondag 22 september

Nazomerfeest Pulhof
Start 16.30 uur
Wijkfeest voor de kerk aan de Strijdhoflaan 18 (bij slecht weer in de
kerk)
Organisatie Feitelijke Vereniging Pulhof (= lokale handelaars + parochie
i.s.m. district Berchem)

Zaterdag 12 oktober,

Kaas- en wijnavond in zaal Bergheem
18.30 uur
Organisatie: parochie Onze-Lieve-Vrouw Middelares

Meer info op https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-onze-lieve-
vrouw-middelares-en-heilige-lodewijk-berchem

OKRA PULHOF

Dinsdag 18 juni 14u
Joepscafé met Instuif op de minigolf aan de Dikke Mee
Joeps Okra Pulhof

Dinsdag 25 juni 14u
Bezoek aan het Chocolade museum Antwerpen
Joeps Okra Pulhof

Dinsdag 2 juli 10u
Dagtocht met de fiets Scheldedijken
Joeps

Dinsdag 16 juli 14u
Joepscafé met Instuif en spellekes
Joeps Okra

Pulhof Joeps Berchem en Pulhof Okra hebben vanaf nu een eigen
telefoonnummer: 0491 10 85 49. Op dit nummer kan je terecht voor
vragen, suggesties en eventueel inschrijvingen op het laatste nippertje.

VLOM

Eerste Vlaams Okra-Motortreffen Antwerpen: 23 augustus
Alle regionale Okra-motorvriendengroepen (Antwerpen, Kempen,
Limburg, Midden-Vlaanderen, West-Vlaanderen) slaan de handen in
elkaar en zullen elkaar ontmoeten op een Vlaams motortreffen.
De Okra motorvrienden OMA staan in voor de eerste editie.
Ken je senioren die nog graag met de motor rijden of wil je hen op 23
augustus ergens op een start-, rust-, of stopplaats ontmoeten stuur dan
een mailtje naar
info@oma-mc.be of neem contact via de website www.oma-mc.be/
contact
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Pulhof - Joeps
was erg actief!

Wandeling Zurenborg op 4 mei 2019
Dat de Zurenborg-buurt heel veel mooie speciale
huizen telt, dat wisten we al, maar dat er een hele
geschiedenis aan vooraf ging, dat verhaal kenden we
niet echt. Onze zeer goede gids heeft ons het verhaal
vertelt over hoe alles ontstaan is. De wijk Zurenborg
ontstond aan het einde van de negentiende eeuw op
de gronden van de baron Osy de Wichem, en werd
genoemd naar de hoeve Zurenborg die op de grens
lag tussen Berchem en de Antwerpse buurtschap
Haringrode op het rond punt in de Cogels-Osylei. De
hoeve werd op haar beurt genoemd naar de
omliggende, destijds waterzieke, verzuurde bodem.
Het ontstaan van de wijk werd gestimuleerd door de
bouw van het station Borgerhout (huidige station
Antwerpen-Oost) in 1873.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om vooral
magazijnen, handel en horeca in de buurt van het
station in te richten, maar bij gebrek aan
belangstelling van de handel werd de wijk
voornamelijk als residentiële woonwijk ontwikkeld. De
wijkontwikkeling werd uitgevoerd door de Société
Anonyme pour la Construction de Maisons
Bourgeoises die er huizen bouwde om te verhuren.
Zoals de naam van de ontwikkelingsmaatschappij het
zelf zegt, was de wijk vooral bedoeld voor de
(gegoede) burgerij. Daardoor was er veel aandacht
voor verkavelingswijze, schoonheid van gebouwen,
bestrating en wijkverfraaiing in het algemeen. Voor
Antwerpen is de wijk uniek daar het een van de
weinige wijken in deze ontwikkelingsperiode was, die
met een coherent stedenbouwkundig plan met een
consistent stelsel van straten en pleinen tot stand is
gekomen. Architectuur uit de hele wereld is daar
samen gebracht in gigantische gebouwen met daarin
verschillende afzonderlijke woningen. Als je heel goed
oplet dan zie je inderdaad verschillende huizen onder
één dak. De stijlen of accenten variëren van Egyptisch
naar Japans, Chinees, Frans, Griekse oudheid,
Romeinse tijd en meer van dat. Hoe welvarender de
mensen, hoe uitbundiger de architecten. Het gevolg is
een mix van 170 beschermde huizen in neogotiek,
neoclassicisme en vooral art nouveau.

Achter al die gevels schuilen unieke verhalen. In de
Cogels-Osylei op nummer 20 heeft ooit een
circusartiest gewoond die in zijn tuin leeuwen hield.
Die maakten ook geregeld een ommetje. Maar
evenzeer ontdek je dat de vier statige huizengroepen
op de rotonde van de Cogels-Osylei - ook bekend als
de Witte Paleizekes - geïnspireerd zijn op het Franse
kasteel van Chambord. En ook al woonden er vooral
hogere militairen, de 12 witbepleisterde
huurwoningen in Boomse Baksteen - en dus geen
échte natuursteen - moesten vooral mooi zijn vanop
de straat. “Zodra de voordeur dicht sloeg, kwam er
een conventioneel burgerlijk interieur naar boven met
telkens dezelfde indeling: mozaïekvloeren,
binnendeuren en trapleuningen. De Cogels-Osylei was
de eerste Antwerpse straat met voortuintjes waarin
jaarlijks de geknotte robinia's werden onderhouden.
Hoogstammige bomen waren verboden door Louis
Luyckx, want ze zouden de gevelstructuur schaden en
het zicht vanop op de straat verstoren. Louis Luyckx
was de boekhouder verantwoordelijk voor de verhuur
en het onderhoud van de wijk en was eigenlijk
uiteindelijk de vader van Zurenborg.

Wandelen door de Cogels-Osylei en de aanpalende
straten is wandelen langsheen een stripverhaal. Zelfs
rond de eeuwwisseling kwam de Antwerpenaar kijken
naar dit zottekensspel. Het was een geliefkoosde
attractie op weg naar den buiten of de Velodroom.
Vader kan hier vertellen over de Leeuw van
Vlaanderen met Pieter De Coninck en Jan Breydel, de
stoere Brabo kijkend naar de Stad Antwerpen.
Vlaamse en Antwerpse geschiedenis begroeten je.
Verder zijn er de legende van Quinten Matsijs, de
leeuw van Waterloo, Napoleon, de Slag van Waterloo,
allemaal elementen die te maken hebben met de
vaderlandse geschiedenis. Ook de Griekse en
Romeinse Oudheid wordt niet vergeten met beelden
van Mercurius, Euterpia en Apollo. De natuur wordt
gememoreerd in de enkele gevels in Art Nouveau: De
Zonnebloem, De Roos, De Tulp, enz. De kunstenaar
wil breken met de traditie en zich herbronnen in de
natuur. Zurenborg is een potpourri van beelden en
stijlen die samen een uniek landschap weerspiegelen.
In de jaren zestig stonden de Cogels-Osylei en de
naburige straten op de nominatie om te worden
gesloopt en plaats te maken voor een groot kantoren
en appartementencomplex. Deze plannen zijn
uiteindelijk niet doorgegaan en de wijk is sedert 1984
beschermd als stadsgezicht en de meeste huizen zijn
geklasseerd als monument. Met steun van subsidies
hebben veel eigenaren hun huizen in de loop van de
tijd kunnen renoveren. De Cogels-Osylei en ook
enkele straten in het noordelijk deel van Zurenborg
hebben ondanks veel protest in de wijk echter reeds
lang te lijden van het intensieve zware
stadsbusverkeer. Door de vele trillingen en de zware
diesel- en fijnstofvervuiling worden veel
architectonische details aangetast.
Nu beschikt de Cogels-Osy-buurt over 170
beschermde monumenten, de ene al mooier dan de
andere!

Fiets- en wandeltocht Geitenboerderij De Polle op
14 mei 2019
Vier moedige fietsers en vier wandelaars hebben de
tocht naar de geitenboerderij ondernomen. De
fietsers maakte een korte tocht door de omliggende
velden en de wandelaars hebben ook even de wind
en de koude getrotseerd in het vlakke landschap. Om
half twaalf kregen we een zeer uitgebreide en
leerrijke rondleiding op het bedrijf met wel 600 geiten,
die bedoeld zijn om gemolken te worden. Het
ontstaan van de boerderij is ons verteld en de
opvolging ervan is nu in de goede handen van een
zoon. Mama Veerle staat nog wel altijd in voor de
kaasmakerij. De geiten hebben daar een super fijn
leven, in prachtige grote propere stallen met niet te
veel bij elkaar. Ze krijgen lekker natuurlijk eten en
worden heel goed verzorgd. De boerderij claimt niet
het bio label maar als je alles bij mekaar hoort en ziet
zijn ze heel natuurlijk en zuiver bezig op de boerderij.
En daar wordt ook geitenkaas gemaakt in alle
soorten: harde, jonge en belegen geitenkaas,
geitenkaas met kruiden en met ander ingrediënten
die daar ook gekweekt kunnen worden, kaastaart en
nog veel andere lekkere dingen. Geitjes die daar
gekweekt worden gaan in een afzonderlijke stal per
leeftijd. De bokjes gaan buitenshuis en zijn bestemd
voor de slacht. Je kan geitenvlees eventueel bestellen
op de boerderij of op de exotische markt op zaterdag
op het Blauwtorenplein, waar de Pol elke zaterdag te
vinden is met zijn kazen. We kregen het hele verhaal

waarom geitenmelk zo goed en gezond is, beter
verteerbaar dan melk van koeien, hoe geiten kleintjes
krijgen met behulp van de bokken die hard moeten
werken voor de kost, en hoe het komt dat een bok
toch blijkbaar een speciaal geurtje heeft. Ook werd er
verteld dat de geitjes tegenwoordig ook elektrisch
gemolken worden en waarom dat er sommige een
gekleurde streep op hun poten achteraan hebben. Je
wordt fan van geitenmelk en geitenkaas na de
rondleiding! Wij hadden een beetje pech want de
winkel is op dinsdag gesloten. Maar ze hebben voor
ons wel even kaarsjes gemaakt zodat we in het
zonnetje buiten konden lunchen met brood waar we
zelf voor gezorgd hadden van bij een plaatselijke
bakker, nootjes en druiven en nog meer lekkers. Het
glaasje wijn uit Herselt was ook lekker. Na de
gezellige lunch in het zonnetje zijn de fietsers nog
een tocht gaan maken (in totaal wel 65 km die dag,
hebben we gehoord) en de wandelaars zijn naar
Kasterlee getrokken. Die hebben daar genoten van
een koffie of wat anders onder de kerktoren en tegen
17uur waren ze terug in Berchem. Het is een
superleuke dag geworden in fijn gezelschap!

Joepscafé met Instuif en Smartphone of Tablet op
21 mei 2019
De opkomst voor dit evenement was heel behoorlijk.
We[YC1] hebben ons best gedaan om een aantal
zaken uit te leggen, uit te proberen en om
verschillende vragen te beantwoorden. We gaan dat
zeker nog eens organiseren in de loop van het
volgende jaar. We hebben gemerkt dat er nood is aan
een dergelijk evenement.

Kennismaking met petanque 24 mei 2019
Onder een stralende maar ietwat frisse vrijdagmiddag
hebben we, buiten de vaste ploeg petanquespelers,
toch wel een paar nieuwe gezichten mogen
verwelkomen met koffie en koekjes. De nieuwelingen
hadden “beginnersgeluk” bij het behalen van een paar
puntjes in de verschillende spelletjes. Een heel leuke
middag is het geworden! Men zegge het voort en
iedereen is welkom elke vrijdagmiddag vanaf 14 uur
in de tuin van Bergheem. Je kan binnen wandelen
langs de poort naast het Speelpleintje op de
Strijdhoflaan (dus niet langs de deur in de Lodewijk
De Koninckstraat, die blijft gesloten op vrijdag). Je
vind er de spelers het hele jaar door.
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Colofon
Voor info over beweging.net Berchem kan je terecht bij:
Edwin De Cleyn, Wapenstilstandlaan 12 bus 7, 2600 Berchem, edwindecleyn@hotmail.com - 0479 43 00 16

Meibedevaart Femma / kwb
Ook dit jaar mochten we met de leden van Femma en KWB weer op bedevaart
gaan, op weg naar Maria, de moeder Gods en ons aller moeder. Met een grote
groep trokken we naar Edegem, sommigen te voet, anderen met de fiets, met de
bus of met de wagen. Met deze bedevaart gingen we even op reis. We verenigden
ons met de vele mensen die overal ter wereld naar Maria komen met hun noden
en intenties.
We reisden langs Afrika, Amerika, het Midden Oosten, China en India. Om zo terug
aan te komen in Europa en er ook even stil te staan bij de bedevaartsoorden in
eigen land en te bidden tot Maria, de patrones van onze eigen stad, Antwerpen.

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men U Maria tegen, zongen we uit
volle borst en we dachten daarbij aan de vele Mariabeelden die Antwerpen op de
hoeken van haar straten rijk is.
Dank aan Jean-Marie die de tekst voor deze bedevaart als ‘reis’ bedacht, dank aan
de lectoren en alle deelnemers. Dank aan Denise die ervoor zorgde dat we nadien

nog verder konden verbroederen en verzusteren met een natje en een zoet
droogje. Wat mij beteft alvast graag tot volgend jaar! U hopelijk ook?

Kristin

Chocolate Nation
Op 30 april bezocht Femma met 27 personen
de CHOCOLATE NATION. Met vitrinekasten en
informatiebordjes, maar ook heuse belevingen
waar alle zintuigen geprikkeld werden maakten
we kennis met de wereldwijde bekendheid van
de Belgische chocolade van allerhande merken.
Er was ook een laboratorium waar chocolatiers
de kneepjes van het vak kunnen leren en
bezoekers de chocolatier aan het werk kunnen
zien. Eén ding staat vast: een chocolade fan
stapt hier gelukkig buiten!

Ambiorix, champions en waterkers

Op maandag 27 mei ging Femma Heilig Sacrament op bezoek in Tongeren. We werden ontvangen met
koffie en taart. Daarna gingen we eerst een champignonkwekerij bezoeken en daarna eten. In de
namiddag deden we met een gids een stadswandeling en bezochten we een kwekerij van een heel
gezonde groente, de waterkers. De groente is bloedzuiverend en vochtafdrijvend, en heeft een
heilzame impact op de zenuwen en bloeddruk. We gingen allen tevreden huiswaarts.
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