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en verder

Zoals elke vereniging kent én respecteert de KWB de eigen tradities. In groep, per
fiets de Waaslandse polders doorkruisen en verkennen is er één van.

Maar de tijden veranderen en dus ook de KWB. Zelfs
onze al niet te jonge beweging moet zich
aanpassen aan de tijd én de vraag van de leden om
al eens nieuwe wegen te bewandelen. Voor de KWB-
fietsers houdt dit in: nieuwe horizonten opzoeken.
Uiteraard worden echter de “klassiekers” niet zo
maar overboord gegooid. De wekelijkse ritten, op
donderdagavond (met start de laatste donderdag
van april tot en met de eerste donderdag van
september), met start stipt om 19.00 uur aan de
nieuwe scoutslokalen op de Gloriantlaan blijven nog
steeds doorgang vinden; overigens een jarenlange
traditie. De op die avonden af te leggen afstand
(tussen de 20 à 30 km) kan normaal elke gezonde
persoon probleemloos aan. En – zéér belangrijk –
die ritten zijn en blijven in de eerste plaats nog altijd
een sociaal gebeuren: d.w.z. er is tijdens het fietsen
onderweg altijd gelegenheid voor een “klappeke” en
pakweg halfweg nemen we de gelegenheid te baat
voor de klassieke pint (of frisdrank voor sommige
die hards). Dat moet kunnen! Alle (wereld-
)problemen komen die avonden uiteraard aan bod
én… vinden een oplossing. Misschien een idee voor
onze politici.

Dagtochten
Voor de dagtochten worden de jongste jaren
stelselmatig wel nieuwe én verdere oorden
opgezocht. Dat de KWB tegenwoordig een
aanhangwagen kan gebruiken, goed voor transport
van 10 fietsen, biedt alvast een deel van de
oplossing. We hoeven dus voor die dagtochten niet
langer in de buurt van onze kerktoren te toeren.
Toch blijven de weersomstandigheden
determinerend. En het weer was ons in 2019 al bij al
niet zo goed gezind.

Blikje terug
Wat stond er inmiddels al op het programma? Een
eerste dagtocht bracht ons met de hulp van de
waterbus naar Hemiksem, vervolgens met het veer
naar Bazel. Daar vertrokken we via Rupelmonde en
Temse naar Sombeke (middagrust). Vervolgens via
de Mirabrug en de overzet aan de Drie Goten naar
Puurs-St-Amands. Vandaar langs de boorden van de
Schelde via de Notelaer naar Schelle en terug naar
Hemiksem (terug met de waterbus naar Sint-
Anneke).
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25 september
Wandelen met Mia: bezoek kathedraal + tuinen + gids

2 oktober
Open deur “met OKRA in zee”

9 oktober
Prijskaarting

17 oktober
Dansnamiddag met met DANNY VAN TICHELEN (bekend van Radio
Minerva)
Van 14 tot 18 uut in Zaal SAC, Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen
Linkeroever
Inkom: 5 euro

22 oktober
Najaarsconcert in de Singel

30 oktober
Wandeling met Mia

13 november
Inschrijven voor seniorenfeest 21 november
Inschrijven daguitstap Blokken 25 november
Prijskaarting

17 november
SintMaartensmaal

21 november
Seniorenfeest

25 november
Daguitstap Blokken
Vertrek om 9.30 uur – SAC Hanegraefstraat 5 - LINKEROEVER
Vanaf onze opstapplaats rijden we naar de studio’s van Videohouse in
Vilvoorde. Hier gaan we de opnames bijwonen van het gekende
spelprogramma “BLOKKEN” van 11 tot 14 uur (er worden 2 drankjes
voorzien).
Rond 14u15 vertrekken we naar het restaurant Fenikshof in Grimbergen
voor een vrij middagmaal. Mooie brasserie van de abdij met een heel
uitgebreide kaart tegen betaalbare prijzen. Nadat we hebben genoten
van ons middagmaal hebben we nog vrije tijd in Grimbergen vanaf +/-
16 u/16.30u. In het gezellige centrum vinden we de mooie abdijkerk van
Grimbergen. Deze is een bezoekje meer dan waard!
Rond 18 uur vertrekken we terug richting Linkeroever
Prijs: € 20,- per persoon.
Er zijn 30 deelnemers vereist om deze uitstap te laten doorgaan

4 december
Inschrijven kerstfeest, samen met Ter Schelde

11 december
Prijskaarting

18 december
Kerstfeest
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Ook bij de tweede dagtocht werd de waterbus ingeschakeld om ons naar het startpunt te brengen, nl. Liefkenshoek. Vandaar naar het Land van Saeftinghe waar
we lunchten in Emmadorp. Vandaar via Kieldrecht, Vrasene naar Haasdonk. Na een verfrissende pint aldaar in ‘den Brigand’ naar Kruibeke. Terug werden we
gebracht met de waterbus naar St-Anneke. In juli gingen we rijden aan de boorden van de Maas met vertrek- en aankomstplaats in Maaseik. Ook klassiekers als
Pulderbos en de Frans Meyntjensroute stonden op het programma. Scherpenheuvel stond op het programma in de heetste week van de weerswaarnemingen en
werd uitgesteld. Bij het binnenleveren van de artikelen was nog niet bepaald of deze tocht nog zou plaatsvinden in september.
Deze dagfietstochten worden door één of meerdere vrijwilligers vooraf-gaandelijk “proefgereden” waarbij het vinden van geschikte stopplaatsen onderweg (o.m.
café’s) van primordiaal belang is.

Luc George

AGENDA

Linkeroever

OKRA TREFPUNT SINT-ANNA

Bezoek aan de kathedraal (5 september)

Kerstfeest (18 december)

Sint-Anneke | september 2019
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Dit zijn de datums voor de “BABBELKOUSEN“ voor het najaar 2019.

Donderdag 19/09 - 17/10 - 21/11 - 12/12.

BABBELKOUSEN

Onze haven
Het is alweer een tijdje geleden dat we onze haven nog eens in beeld hebben gebracht. Alles wat daar gebeurt heeft
een grote weerslag op de algemene werkgelegenheid en de welstand van de stad en het hele land. Het grote pluspunt
van de haven is dat de aangevoerde containers tot ver in het binnenland kunnen afgezet worden en ook weer kunnen
worden uitgevoerd.

Aangroeiende overslagcijfers
Dat het nog altijd een succesverhaal is,
bewijzen de nog steeds aangroeiende
overslagcijfers. Het eerste half jaar werden voor
119,6 miljoen ton aan goederen behandeld wat
weeral meer is dan vorige jaren.

Om de aangroei van containers op te vangen,
werd onder meer overeengekomen dat een
deel van het Saeftinghedok wordt uitgevoerd.
Aan dit dok werd inmiddels een nieuwe naam
gegeven: het Boemerangdok, dat rekening
houdt met het voortbestaan van Doel. Of dat
voor iedereen de ideale oplossing is, valt nog te
bezien. Stel u even voor dat in Doel nieuwe
bewoners komen wonen die weer klacht gaan
indienen tegen lawaai en lichthinder. Hiervoor
moeten zeker goede afspraken gemaakt
worden.

MSC Isabella
Dat het met onze haven goed gaat, kunnen we
nog steeds afleiden uit het feit dat wellicht
begin oktober het grootste containerschip ter
wereld, de MSC Isabella op haar maidentrip
onze haven zal aandoen. De Isabella is in totaal
61 meter breed zodat er bovendeks 24 rijen
containers kunnen opgestapeld worden. In

totaal zo'n 23.656!

Nog een andere vaststelling is dat door de
opwarming van de aarde ook de zeespiegel
begint te stijgen. Voorlopig slechts enkele
centimeters. Een nieuwe Scheldeverdieping
komt hierdoor wellicht niet meer aan de orde.
Jammer is dat deze voorlopige centimeters er
niet meer zullen afgaan. Integendeel.

Succesverhaal
Het succesverhaal van de haven heeft ook zo
zijn gevolgen. Vooral het aan- en afvoeren van
containers en goederen vraagt gepaste
maatregelen. Omdat de grote wegen rond
Antwerpen alsmaar meer vervoer te verwerken
krijgen, moet hoognodig de capaciteit van het
vervoer per spoor en via de waterwegen
aangepakt worden. Temeer omdat volgende
jaren het verkeer over de weg gehinderd zal
worden door de werken voor de sluiting van de
ring.

Ook zijn de Antwerpse havenbedrijven niet te
spreken over de plannen van Infrabel. De
hoognodige tweede spoortoegang tot de haven
zou bedreigd worden door besparingen. Stel
nu even voor dat de bestaande spoortoegang

door een onverwachte tegenslag zou uitvallen,
dan zijn de gevolgen niet te overzien.

Scheldewijding
De voorbije jaren hebben wij steeds de
aandacht gevestigd op de Scheldewijding die
altijd plaatsvind op de eerste zondag van
oktober. Als christelijke beweging hebben wij er
jaar na jaar voor gestreefd om deze wijding in
ere te houden als dank voor de welstand en om
hulp om in de toekomst het hoofd te kunnen
bieden aan problemen die steeds op ons
kunnen en zullen afkomen.

Tot slot
Volgende maanden en jaren zal dringend werk
moeten gemaakt worden van gepaste
oplossingen. Voor de goede gang van zaken
zou in de toekomst moeten gestreefd worden
naar 42% vervoer via de binnenvaart, 15% voor
het spoor en 43% voor vervoer over de baan.
Om dat mogelijk te maken zullen alle middelen
uit de kast moeten gehaald worden. Hiervoor
wensen wij de besturen en verantwoordelijken
alle succes toe.

Ludo Rutten

Eerst even een terugblik op het voorjaar

Zaterdag 6 april: de ziekenzalving. Zinvol,
ingetogen,deugddoend en warm samenzijn

Donderdag 25 april: lentefeest. Gezellig,ambiance,
veel muziek, de sfeer zat erin. Vogelnestjes! En …veel
volk,
toch steeds fijn verbroedering met Hof Ter Schelde

Donderdag 16 mei: jaarlijkse Cluster-uitstap, dit jaar “
Overmere Donk”, 43 personen op post want met een
liftbus kan iedereen
die wil mee. ’s middags werden we verwelkomt in een
chic restaurant
een maaltijd om U tegen te zeggen! Nadien voor
iedereen wat wils, terrasje, wandelen rond het meer
of naar het kapelletje en beeweg! Zoals steeds kwam
het uur om naar huis te gaan veel te vroeg. Nu al
plannen maken voor volgend jaar!

Najaar 2019

Dag Chronisch zieke mensen
Thema 2019: “Er zit Samana in je buurt”

Een hallo, hoe gaat het? Een babbel over de dingen
van de dag, over wat mensen raakt.
Ontmoeten en verbinden van zieke en gezonde
mensen. Dat is waartoe Samana iedereen uitnodigt.

Samana vraagt aandacht voor:
wie kampt met een chronische aandoening of
voor wie mensen met een ziekte ondersteunt.
Je vindt ze overal,in iedere buurt,in iedere straat.

Wijziging !!!
De maaltijd voor de leden zal doorgaan zaterdag 12
oktober i.p.v. zondag 13 oktober!
De viering voor de parochie zondag 13 oktober om 11
uur, Lucas kerk

Zaterdagmiddag 12 oktober is er de broodmaaltijd
en gezellig samenzijn in SAC
voor wie niet op eigen krachten kan komen wordt er
vervoer voorzien !(wel afspreken)
tijdig inschrijven en 5 euro betalen.

Zondag 13 oktober: viering.
Iedereen welkom, inschrijven hoeft niet, zelf komen =
geen vervoer!

Donderdag 19 december: kerstfeest
Namiddag in de SAC, info volgt.
Uw kernlid bezorgt u voor de activiteiten nog een
persoonlijke uitnodiging.
Inschrijven en betalen bij uw KL.

MDG

LINKEROEVER

Sint-Anneke | september 2019



4

Colofon
Voor info over beweging.net Linkeroever kan je terecht bij Luc George, Goethestraat 2, 2050 Antwerpen

AGENDA

Linkeroever

OKRA TREFPUNT

TER SCHELDE

Vrijdag 27 september
Wandeling in Antwerpen met als thema: ”Antwerpen
en de tweede wereldoorlog“ Het gaat niet enkel over
de bevrijding, maar ook over de bezetting.

Woensdag 2 oktober
Opendeurdag van de beide trefpunten van
Linkeroever in het SAC van 14.00u tot 17.00u.

Vrijdag 25 oktober
Tentoonstelling

Donderdag 14 november
Seniorenfeest in het SAC van 14 TOT 17 UUR

Vrijdag 29 november
Museumbezoek

Woensdag 4 december
Sint-Niklaasverrassing

Vrijdag 13 december
Voorstelling in het teken van Kerstmis

Donderdag 18 december
Kerstfeest met beide trefpunten van Linkeroever in
het SAC. Eucharistieviering om 12.00u in de kerk van
Sint-Anna-ten Drieën. Nadien gezellig samenzijn in
het SAC

Elke maand
• Elke woensdagsnamiddag is kaarten, crea

en rummikub. Alles in Cultureel Centrum
ter Schelde, Fromentinstraat 2a. Elke laatste
woensdag is er Crea actief.

• Elke week op dinsdag en donderdag is er
petanque op het terrein aan het Cultureel
Centrum ter Schelde. Dit van april tot eind
september

• Elke maand, behalve in juli en augustus, is
er elke derde dinsdag van de maand
kookclub in het Sint-Annke-Centrum vanaf
09.00u.

• Inschrijven voor de bezoeken/wandelingen
is de eerste woensdag van de maand vanaf
13.30 uur in het CC. De bezoeken/
wandelen hebben meestal plaats op de
laatste vrijdag van de maand.

• Elke vrijdagnamiddag is er gelegenheid om
te fietsen vanaf eind april tot eind
september. Samenkomst Cultureel Centrum
ter Schelde, Fromentinstraat 2a.

Meer gegevens over al deze activiteiten kan u
altijd krijgen bij het bestuur of in het maandblad
van ons Okra trefpunt ter Schelde: het
“Rentenierke”.

Wandeling in Antwerpen (27 september)
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