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Beweging.net Berchem bezoekt het

Antwerps Begijnhof
Dinsdag 2 juni 2020 bezoeken we met Beweging.net Berchem het Antwerps begijnhof.
Onze gids is Walter Beckers.

Gedurende 750 jaar leefden er begijnen in Antwerpen. Eerst buiten de stad, later in hun eigen hof binnen de
stadsomwalling. Tijdens de rondwandeling door het hof vertelt de gids het verhaal over het ontstaan van de
begijnbeweging in de vroege middeleeuwen.
- Over de origineel weinig flatteuze betekenis van hun naam die ze echter gedurende eeuwen bleven behouden.
- Over de organisatie en dagelijkse beslommeringen van hun samenleving.
- Over een “sprekende God “ en andere beelden tijdens de rondgang
- Over hun leven dat niet altijd even onbekommerd en rustig was zoals men zou verwachtten, Vreemde troepen
en de geldhonger van de stad zorgden voor heel wat problemen.

Kortom, voor velen een minder gekende geschiedenis maar zeker interessant en leerzaam om eens te komen
kijken en luisteren. Na de rondgang bezoeken we de kleine Sint Catharinakerk met haar mooie 19de eeuwse
inrichting. Het waardevolle kerkinterieur staat veilig achter een afgesloten hek. Op vraag kan het hek geopend en
de verlichting aangestoken worden zodat we een goed zicht hebben op o.a. schilderijen van J. Jordaens en P.P
Rubens, de gebeeldhouwde altaren en communiebanken in Carraramarmer, de kleurrijke glasramen, ...

Ga je mee?
Inschrijven: bel of mail Hugo Verachtert: 0475 45 22 13, hugo@verachtert-lambert.be
Prjjs: 5 euro
Overschrijven op rekening beweging.net Berchem: BE06 8333 9482 4622

Praktisch
Dinsdag 2 juni. Afspaak om 14 uur op de Ossenmarkt (begijnhof ligt achter de hoek).

Driemaandelijks tijdschrift van beweging.net, een netwerk van sociale en christelijke
organisaties. Jaargang 5, nr. 1 • maart-mei 2020 • P106314 • VU: Beweging vzw
Antwerpen, beweging.net Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.
www.beweging.net/antwerpen
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Er woont een speciale vogel op de
toren van Sint-Hubertus
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WSM - We Social Movements -
is de nieuwe naam van Wereldsolidariteit

Waardig werk en sociale bescherming zijn geen privileges, het zijn mensenrechten. Het
verdedigen en opkomen voor deze basis mensenrechten is de opdracht van WSM. Werken
aan langdurige veranderingen vereist een globale aanpak, een mondiaal engagement en
gaat zelfs verder dan solidariteit. We verbinden onze partners met elkaar in een netwerk in
de landen zelf maar ook internationaal, zodat we samen luider klinken wanneer we onze
fundamentele rechten opeisen.

We werken samen met 97 organisaties in België en 23 landen in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika: vakbonden, mutualiteiten, microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en
ouderenorganisaties.
Allemaal sociale bewegingen - Social Movements.
Samen eisen we dat politiek en economie de mens opnieuw centraal stellen en daarbij de
grenzen van onze planeet respecteren. Met jouw stem en steun erbij klinken we nog luider!

Make Change Happen! We Social Movements!

Parochiaan Danny Tweelinckx uit de Van Campenhoutstraat zond ons volgend artikel:

Per toeval kwam ik aan de praat met Maarten
Mortier, die roofvogels bestudeert in onze
omgeving.
Hij stond met een behoorlijke lens de slechtvalk
op de toren van de Sint Hubertuskerk te
bestuderen, observeren.
Het vrouwtje overwinterd hier ieder jaar, maar ik
had ze nog nooit zo duidelijk gezien.
Hierbij enkele prachtige foto’s van de vogel op en
rond de toren van de Sint Hubertuskerk. Met dank
aan Maarten Mortier welke de rechten op deze
foto’s behoudt.

Wij willen u ook nog wat bijkomende info
meegeven over de slechtvalk
De slechtvalk (Falco peregrinus) behoort tot de
grootste valken.
Het bijvoeglijk naamwoord 'slecht' in de naam
duidt op de oude betekenis van 'gewoon,
eenvoudig'.
De slechtvalk is een forse valk met een
gemiddelde grootte van 43 cm. Ze hebben een
lichte onderkant met dwarsbanden en een
donkergrijze rug. Er is een brede, zwarte
baardstreep. De poten zijn geel, de snavel blauw-
zwart en reeds vanaf de snavelbasis gekromd. De
juvenielen zijn voor ze de kleuren van de
volwassen vogels aannemen bruin. Verschillende
lichte variaties kunnen optreden bij de 19
verschillende ondersoorten. Zoals bij de meeste
roofvogels is het vrouwtje aanmerkelijk groter en
zwaarder dan het mannetje, dit kan oplopen tot
30%.

Prooidieren kunnen elk vliegend dier zijn, zoals
vogels als leeuweriken, steltlopers en duiven, tot
vleermuizen. Slechtvalken jagen vaak in paartjes.
De ene slechtvalk is de achtervolger, terwijl de
andere zich hoog in de lucht klaar houdt om zich
op de prooi te storten. De prooi wordt in een
snelle duikvlucht geslagen en is meestal op slag
dood. Soms worden ook dieren die op de grond
leven gegrepen. De valk komt voor over de hele
wereld en er worden 19 ondersoorten
onderscheiden.
Eind maart worden er 3 tot 4 eieren met
donkerbruine vlekken gelegd, of uitzonderlijk 5.

Genesteld wordt in hoge naaldbomen, op rotsen,
op hoge gebouwen en soms ook op de grond.
Meestal broedt het wijfje de eieren uit, wanneer ze
op zoek gaat naar eten lost het mannetje haar af.
Na 32 dagen komen de eieren uit. Na 3 weken
hebben de jongen een verenkleed en beginnen ze
hun vliegspieren te oefenen. Zes weken na het
uitkomen kunnen ze vliegen. Na 2 tot 3 maanden
zijn de jongen volledig zelfstandig en trekken ze
uit het leefgebied van hun ouders weg.
De slechtvalk is de snelst vliegende vogel met een
snelheid van 349 km/u in een duikvlucht van 45°
Inmiddels zijn er metingen gedaan bij een
afgerichte slechtvalk die wijzen op een nog hogere
duiksnelheid, 389 km/u. Hiermee is de slechtvalk
ook het snelste dier ter wereld.

De slechtvalk bewoont vooral kliffen en ravijnen,
maar ook hoge gebouwen. De soort is een
bewoner van open, afwisselende landschappen,
met relatief weinig bebossing. 's Winters komt de
vogel voor langs kusten en in moerassen, soms
zelfs op kerktorens in dorpen en steden. Zoals op
de Sint Hubertuskerk

Voorkomen in Nederland en België
In de jaren 1960 nam de soort in Noord-Europa
sterk af als gevolg van de verspreiding van het
insecticide DDT in het leefmilieu. Sinds het verbod
op gechloreerde koolwaterstoffen als insecticiden
en een wettelijke bescherming in verschillende
landen is de vogel aan een opmars bezig. Ook in
Nederland en België is de soort een meer
algemene verschijning geworden.
Tussen 1900 en 1990 waren er slechts 13
broedgevallen bekend in Nederland.[6] Sinds 1990
stijgt dit aantal snel, de vogel broedt nu onder
andere in speciale nestkasten, hoog op
elektriciteitscentrales. In Vlaanderen waren in 2007
50 broedparen die 90 jongen groot brachten.

De soort is in 2004 nog als gevoelig op de
Nederlandse rode lijst gezet, maar hij staat niet op
de rode lijst in Vlaanderen.
Op de Sint-Hubertuskerk is het een vrouwtje dat
hier al jarenlang overwinterd.
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AGENDA
Er valt altijd iets te beleven in Berchem

PAROCHIE ONZE-LIEVE-VROUW
MIDDELARES

Zondag 28 juni
18 uur in Bergheem, Lodewijk de Koninckstraat 12,
Mechoui: barbecue ter afsluiting van het werkjaar.

OKRA GROENENHOEK-BOLHOED

Donderdag 16 april
Kaartwedstrijd

Woensdag 22 april
Fietsen

Donderdag 23 april
Praatcafé

Zondag 26 april
Toneelnamiddag

Donderdag 30 april
Daguitstap naar Brussel

Maandag 4 mei
Sjoelbak

Woensdag 6 mei
Fietsen

Dinsdag 12 mei
Bedevaart naar Edegem

Donderdag 14 mei
Kaartwedstrijd

Woensdag 20 mei
Fietsen

Woensdag 27 mei
Wandelen

Donderdag 28 mei
Kwis en kaas en wijnnamiddag

Maandag 1 juni
Sjoelbak

Woensdag 3 juni
Dagfietstocht

Donderdag 4 juni
Daguitstap

Maandag 8 juni
Bingo

Woensdag 17 juni
Fietsen

Donderdag 18 juni
Jaarfeest

Vrijdag 19 juni
Bowling

OKRA BERCHEM JOEPS

Zondag 26 april
Wandeling Groenen Hoek met gids deel 1
Een stukje Berchem dat velen onder ons ook niet echt
kennen gaan we vandaag verkennen onder de
deskundige leiding van onze ervaren gids Edwin.
Het stuk Berchem achter de sporen heeft een
mengelmoes aan interessante plaatsen en weetjes.
We laten ons dus verrassen. Deel 2 volgt op 7 juni.
Aanvang: 14u afspraak aan de kerk in de
Pervijzenstraat (ook het clublokaal De Bolhoed van
Okra Groenen Hoek).
Prijs: 5 euro

Dinsdag 28 april 2020
Allround Quiz
Er is een prachtige quiz gemaakt waarbij we
grappige, leuke, iets meer ernstige en muzikale
jeugdherinneringen kunnen herbeleven.
Laat je zeker niet afschrikken, dit wordt geen
schoolse ondervraging, het is veeleer bedoeld als
spelletje om samen een gezellige namiddag door te
brengen. De vragen worden opgesmukt met beeld en
muziek.
We maken er een gezellige namiddag van waar we
eens goed kunnen lachen waarschijnlijk en ons
geheugen kunnen raadplegen over de herinneringen
die we zeker allemaal hebben.
Aanvang: 14u in zaal Bergheem Lodewijk De
Koninkstraat 12 2600 Berchem
Prijs: 5 euro voor de koffie, de thee en wat lekkers.

Dinsdag 12 mei 2020
Minigolf Dikke Mee
Minigolf is heel leuk hebben we vorig jaar
ondervonden dus voor herhaling vatbaar en dus
trekken we terug naar de Eglantierlaan Dikke Mee. De
mensen die graag absoluut op voorhand iets willen
eten, catering kan in de kantine van de minigolf
tussen 12u en 12.30u en is best lekker. Ons spel
beginnen we om 13.30u om de grote toeloop voor te
zijn.
Inschrijven: graag ten laatste op 8 mei zodat we stick
en ballen kunnen reserveren
Prijs: 5 euro contant meebrengen want we moeten
daar contant betalen. Drank voor en na is voor eigen
rekening

Zaterdag 7 juni
Deel 2 wandeling Groenenhoek.

Woensdag 17 juni
Pluktuin Edegem
In de Drie Eikenstraat is er een pluktuin met lekker
fruit zoals frambozen, rode bessen en meer van dat
lekkers. En omdat die maar enkele dagen in de week
open zijn leek ons woensdag een geschikte dag om
eventueel de kleinkinderen mee te nemen en bessen
te plukken samen met hen.
Aanvang: om 14.30u aan de pluktuin Drie Eikenstraat
13, 2650 Edegem
(Thv de dreef van kasteel Hof Ter Linden)
Prijs: je betaalt wat je plukt aan de pluktuin

FEMMA HEILIG SACRAMENT

Dinsdag 14 april
Creatiefke

Woensdag 15 april
Femma-avond 'De kracht van kruiden'

Dinsdag 21 april
Bezoek aan Safraanboerderij

Dinsdag 28 april
Creatiefke

Woensdag 29 april
Lentefeest

Maandag 11 mei
Femma-namiddag 'Stoelaerobic'

Dinsdag 12 mei
Creatiefke

Woensdag 13 mei
Stappen

Woensdag 20 mei
Meivaart

Maandag 25 mei
Dagreis Louwman automuseum

Dinsdag 26 mei
Creatiefke

Woensdag 27 mei
Stappen

Woensdag 3 juni
Stappen

Dinsdag 9 juni
Creatiefke

Woensdag 10 juni
Kernuitstap

Maandag 15 juni
Femma-namiddag 'Energie besparen'

Woensdag 17 juni
Femma-avond 'Fietsen'

Dinsdag 23 juni
Creatiefke

Donderdag 25 juni
Stadsbezoek: het Provinciaal Veiligheidsinstituut
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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

Geslaagd bezoek aan Van de Velde

Op dinsdag 25 februari bezochten we met twintig dames van Femma van Groenenhoek/Heilig
Sacrament het bedrijf Van de Velde te Schellebelle.

De naam Prima Donna en Marie-Jo zal alvast elke vrouw
wel iets zeggen. Wie paste deze al eens niet aan?
Vandaar ook dat ik deze firma eens wou bezoeken. Na
een uurtje rijden waren we met vijf auto’s aangekomen
in Schellebelle, de koffie stond al klaar voor ons.

Met gids Carine en een power-point presentatie kregen
we heel de geschiedenis van het bedrijf in een notendop:
“Honderd jaar geleden richtten Margaretha en Achiel Van
de Velde een korsettenatelier op in Schellebelle.
Intussen is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een
dynamisch en wereldwijd modebedrijf met sterke
lingeriemerken.
Uniek vakmanschap en een liefde voor lingerie-design
staan daarbij centraal.
Een eeuw later ontwerpen ze nog steeds de mooiste
lingerie met superieure pasvorm.”

Na de korsetten-tijd (in de jaren ‘40 en ‘50) is er de
opkomst van comfortabele lingerie, voor bh’s, slipjes en
shapewear.
1980 Marie-Jo wordt gelanceerd en verovert het hart van
de fashionista’s
Is op het lijf geschreven van de hedendaagse
modebewuste vrouw. Op elk moment. Voor elke
gelegenheid.
Sensueel of sober en stijlvol. Avontuurlijk of romantisch.
1990 Prima Donna – het merk voor de grotere cupsizes
wordt een fashion brand.
Geeft vrouwen met een grote boezem de juiste steun,
past altijd perfect en creëert een elegante
vrouwelijke vorm, van A- tot J-cup.
2008 Een derde merk wordt overgenomen vanuit Spanje:
Andres Sarda

luxelingerie en badmode in de cosmopolitische en avant-
garde sfeer van een stad als Barcelona.
Designer lingerie voor de veeleisende zelfstandige vrouw
die gek is op luxe, kwaliteit en comfort,
en die bovendien houdt van innovatie, sensualiteit en
een gewaagd kleurenpallet.
Met de exclusieve prints op kwalitatief hoogstaande
stoffen laat zij zich van haar beste kant zien.
2015 De zwem-, strand- en nachtmode komt erbij
2017 De sport-bh’s voor jonge vrouwen met een grotere
buste.

Een nieuwe bh maken duurt ongeveer een 18 maanden,
we spreken hier dan van het eerste ontwerp, de
materiaalkeuze en toebehoren,
het eerste proefstuk maken en nadien alles in draaiboek
zetten en laten maken in de 100 verschillende maten en
verschillende kleuren.

Wat een bedrijf, een unicum. 4.2 km hebben we gedaan
om heel de firma te bezoeken van de filmzaal,
ontwerpzalen, telefonisten en boekhouding,
labo voor allerlei testen (druk-, trek-, was-testen),
ontvangst en controle van de nieuwe stoffen, order-
picking,… tot de verzending naar de winkels en klanten.
Alles super clean, super beveiligd en ik denk een super
bedrijf om voor te mogen werken.

Ik kon het deze morgen dan ook niet laten om er
prompt 2 nieuwe te gaan halen,... en jullie?

Diana

Nieuwjaarsdrink district Berchem

19 januari 2020

Brunch

beweging.net

Het was opnieuw een geslaagde editie en
we verzamelden 310 euro voor de
voedselbank van Groenenhoek. Dikke merci
aan al wie er was en alle vrijwilligers.

We hadden geluk met het weer, een stralende zon en
een temperatuur van 8°. Er waren 13 kraampjes van
Berchemse verenigingen. Zij verkochten verschillende
zaken om te drinken en/of te snoepen. Femma Heilig
Sacrament Berchem verkocht twee soepen: tomaten/

zoete aardappelsoep en een curry/kokos soep.
Ze werden gesmaakt, want we hadden niet zoveel
soep meer over om 17 uur. De muziekband was ook
top, goede muziek en er was veel volk, dus een super
sfeertje. Bedankt district Berchem!
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