ONS LOKAAL
IS ELKE ZONDAG
OPEN VAN 14 TOT 18 UUR

Afbeelding
10,8 x 12,9

HET VOLGENDE MIKPUNTNIEUWS
VERSCHIJNT BEGIN NOVEMBER 2022

Erkende afdeling van de v.z.w. Linx + - a.b.v.v. – gewest Antwerpen
Clublokaal in het stedelijk recreatiedomein fort van Merksem
Tel. Bestuur 03 / 644 57 24 – 03 / 646 24 82
Bankrekening : BNAGBEBBXXX BE14 8777 0930 0183
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TERUG DE DRAAD OPNEMEN

Stilaan zijn de cijfers van de Corona een beetje hoopvoller
geworden, maar dat wil nog niet zeggen dat we er in de toekomst vanaf zullen zijn.
Natuurlijk doen wij er alles aan om de ziekte te beperken.
De meeste Mikpunters hebben reeds bericht gelkregen voor
een nieuwe prik. Hopelijk wordt deze uitnodiging door iedereen opgevolgt !
Verder kunnen we een besmettig beperken door bijvoorbeeld
niet te kussen, geen handen te geven en de nodige hygiëne in
acht te nemen.
Hopelijk worden wij dan uiteindelijk van een besmetting gespaard !
Maar
genoeg
over corona, er
zijn
plezantere
dingen.
Met mondjesmaat
komen onze leden terug op de
zondagen om met
de vrienden een
babbeltje te slaan
bij een drankje en een knabbeltje.
Zolang het weer een beetje meezit kunnen wij nog bijeen komen op ons terras.
Maar er zal een tijd komen dat we ons terug moeten trekken
in het lokaal dat dan hopelijk goed verwarmd zal zijn.
Men beloofde ons dat we in september terug verwarming zullen krijgen…...Hoop doet leven.
Bedankt voor de leden die nu reeds de zondagen met ons
doorbrengen, maar wij verwachten in de toekomst terug een
grotere opkomst.

Tot weldra !

2 TENTOONSTELLINGEN VAN ONZE LEDEN
IN ONZE NIEUWE VERFRAAIDE GALERIJ
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Op aanvraag van enkele leden drukken wij hier het recept van de
New York kaastaart af.
Geniet er van

New York cheesecake
Ingrediënten
Voor de korst
180 gr lotus speculaas
90 gr gesmolten boter
Voor de kaascrème
540 gr Philadelphia original
160 gr fijne suiker
½ theelepel zout
40 gr bloem
Sap van 1 limoen
360 gr crème fraîche (35% vetgehalte)
5 middelgrote eieren
1 eierdooier
½ theelepel vanille essence
Bereiding
Verwarm de oven voor op 175°C hete lucht
Meng voor de korst de verkruimelde speculaas met de gesmolten boter
en druk dit mengsel in een met boter ingevette springvorm van 22 cm
doorsnee. Druk de korst met de achterkant van een lepel stevig aan. Bak
15 min in de oven. Neem de voorgebakken korst uit de oven en zet de
oven vervolgens op 220 °C.
Klop de ingrediënten voor de kaascrème in de opgegeven volgorde van
de ingrediëntenlijst tot een glad mengsel. Klop enkel tot het gemengd is
en liefst met een platte menghaak. Hoe langer je klopt, hoe meer kans
dat de cake in de oven barst.
Smeer de zijkanten van de bakvorm in met boter en giet de kaascrème
over de korst.
Bak de cake gedurende 10 min op 220°C en verlaag dan, zonder de
ovendeur te openen, naar 120°C. Laat de cake 1 uur en 15 min bakken
en doe de ovendeur nooit open. Laat de cake ook afkoelen in de oven
zonder de deur te openen.
Daarna zet je de cake in de ijskast
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Op 30 julie kwamen 30
Mikpunters bijeen in de Indiëstraat, want wij hadden
een bezoek an de Antwerpse
Brouwcompagnie ( beter
bekend van het Seefbier )
gepland.
Toen onze gids Guy Verdonk kwam opdagen werd
eerst besloten dat de drink,
die normaal na het bezoek
plaatsvond nu reeds te geven
terwijl Guy op een sappige
manier de uitleg gaf.
Hij vertelde hij ons dat in de middeleeuwen het bier de gebruikelijke
drank was. Het water was toen zeer verontreinigd en omdat bier gekookt
moest worden was dit de oplossing om niet ziek te worden.
Verder kregen wij de volledige uitleg over de lange geschiedenis van het
brouwen.
Met de groei van Antwerpen vestigen ook verschillende brouwers zich in
de stad, aanvankelijk in de
Kammenstraat (Kammer is
de oude naam voor brouwer)
en later op de Brouwersvliet.
Rond 1500 wordt hun aantal
zelfs op 200 geschat.
Het Seefbier krijgt stilaan
vorm als eigen lokale biersoort van de nieuwe stad.
Een nieuwe wijk aan de
Noordrand van de stad krijgt
de naam ‘Seefhoek’, verwijzend naar de vele kroegen waar het Seefbier rijkelijk vloeit. Ruim 100
brouwerijen in en rond de stad brouwen het Seefbier.
Na de eerste wereldoorlog was het seefbier volledig verdwenen.
Johan Van Dyck kreeg op zeker ogenblik het oude recept terug in handen
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Twee kranige tachtigers Eddy en Ann, zitten op een bank in het park
Zegt Eddy opeens: 'K'heb goeste in een cremeke!'
Ann: ‘ik Zal ze halen, wat wilde van smaak?'
'2 Bollen chocolat en gij?'
'Voor mij twee vanille'…
'Ge zou het beter opschrijven', zegt Eddy, 'want ge gaat dat zeker vergeten!'
'Maar nee: de ijskar staat hier vlakbij!'
'Schrijf het op, want ge gaat het vergeten, zeg ik u!'
'Nee, nee ik ga just niks vergeten!'
Ann staat grommelend recht:
Twee chocolat, twee vanille... twee choco…
Na een lang kwartier komt Ann terug met twee braadworsten en twee pakjes frit
Zegt Eddy, 'En waar is de mayonaise? ‘
'Och, vergeten!'
'Zie de wel dat ge 't moest opschrijven!'
Twee oude snoepers kijken in een dikke catalogus van een postorderbedrijf.
"Wat mooie vrouwen staan daar in"
"Ja dat zijn echte prachtige vrouwen"
"Willen we zo een vrouw uit die catalogus bestellen ?"
"Goed idee, en als het lukt bestel ik er mij ook een"
Drie weken later zien ze elkaar.
"En is die vrouw die je besteld hebt al aangekomen ?"
"Neen, maar het zal niet lang meer duren, denk ik, want haar kleding is al aangekomen"
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SMAKELIJKE WANDELING
HOBOKEN
Nello en Patrache
+ etentje
Vrijdag 23 september

BEKIJK DE WANDKRANT

CHOCOLADEMUSEUM
ANTWERPEN
Koningin Astridplein 7
namiddag
Woensdag 26 oktober
BEKIJK DE WANDKRANT
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En het nieuwe seefbier werd geboren. In maart 2012 kwam het voor het
eerst op de markt.
Intussen is de brouwerij gevestigd in het oude Noorderpershuis en heeft reeds
een zestal bieren op hun
palmares.
Na deze deskundige uitleg
werd de rondgang in de
brouwerij gehouden. Wij
vernamen alles over het
mouten, gisten en de vele
andere nodige handelingen
die het bier ondergaan.
Intussen kregen de meeste Mikpunters een hongertje. Wij begaven ons
naar het KERKSCHIP dat op ongeveer 1 km verder in de Houtdok ligt.
Het stoofvlees was uitstekend en samen met een drankje stilden wij onze
honger en dorst.
Na het middagmaal werd de groep in twee delen verdeeld. Elke ploeg
kreeg een gids die de volledige boot met ons bezocht en uitleg gaf over
het ontstaan.
Het schip werd in opdracht van de Duitse bezetter tussen 1942 en 1944
gebouwd in Rotterdam. Het was bedoeld als bevoorradingschip voor de
Kriegsmarine en was gebouwd van gewapend beton.
Het werd in 1914 in de vaart
genomen.
Na 1944 deed het tijdelijk
dienst als opslagplaats voor
steenkool.
In 1950 kwam het in bezit
van het Aartsbisdom Mechelen dat het verbouwde
tot kerkschip. Sinds 2011
wordt het beschermd als varend erfgoed.
De rondgang was zeer interessant. Wij bezochten het ganse schip van
onder tot boven.
Het bezit een kleine en een grote kapel waar nog steeds missen en dopen
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.doorgaan ! Ook de verschillende zalen met een groot aantal objecten
van de scheepvaart konden wij bekijken.
Het was zeer de moeite waard om dit enorme schip te bezoeken, en
keerden voldaan en met een blij gemoed huiswaarts.
Het was een mooie uitstap en wij hebben er van genoten.
Op 13 augustus waren de 21 deelnemers en 4 medewerkers op post op
het Wilrijkse Marktplein. Er was eerst een klein misverstand, want
dorpsplein en marktplein is niet hetzelfde. Deze twee pleinen zorgen
wel meer voor verwarring. In ieder geval, drie ploegen hadden het uiteindelijk toch door dat ze op de verkeerde plaats stonden. Ze waren nog
wel goed op tijd zodat wij ons naar Café ‘ Volksvriend ‘ konden begeven om een koffiekoek en
een drankje te nuttigen,
want het zou een zware dag
worden.
Het was reeds bloedheet
Toen iedereen voldaan was
werden de deelnemers om
de 3 minuten losgelaten om
aan de zijingang de eerste
proef te doorstaan.
In gedachten 1 minuut inschatten bleek niet zo gemakkelijk te zijn.
Na deze moeilijke proef werden ze de hitte ingestuurd voor de oplossingen en de foto’s van het eerste deel op te zoeken.
De route ging langs de Essenhoutstraat, Hoevensebaan,de Kertkstraat
langs de watertoren om het mooie gemeentepark in te gaan.
In de rozentuin werd in de schaduw van de galerij met de Blauwe regen
de tweede proef gedaan. Simpel …… met vogelpikpijltjes drie ballonnen kapot gooien. Dit bleek dan toch zeer moeilijk te zijn, want niemand slaagde er in om meer dan één ballon te raken.
Na deze werden de deelnemers in de ‘ Chalet ‘ verwacht voor het middagmaal. De croque monsieur, croque Madam en de uitsmijter was zeker genoeg, samen met de nodige verfrissingen om de moedige Mikpunters tijdens deze hitte toch een beetje verkoeling te bieden.
Iedereen voldaan ? Dan was het tijd om even met de dobbelstenen te
werpen, want dat was de eerste proef van het tweede gedeelte

Don't dream it's over - Sonia De Wit
Tentoonstelling Don't dream it's over (Sonia De Wit) Elke 1ste maandagavond van de maand trakteren we u in het Peperfabriek café op
een fotografiecircuit.
Twee jaar geleden begon ze in een sloppenwijk in Albanië te fotograferen. In de straat raakte ze aan de praat met spelende kinderen en
werd ze uitgenodigd om met deze mensen kennis te maken.
Ze wilden laten zien wie ze zijn, waar en hoe ze leven, wat ze belangrijk vinden .
Door haar lens leert ze de wereld kennen waar ze amper iets van
wist ; armoede, toenemende isolatie, sociale uitsluiting en hun bijwerkingen.
Ze probeert langere tijd bij deze mensen door te brengen. Ze maakt
contact met mensen , daarnaast maakt ze een foto.
Ze kwam in contact met Yuri, een man , 20 jaar geleden alleen komen te staan na een echtscheiding. Yuri vertelt: mijn kinderen willen
geen contact, met een uitkering van 100 euro in de maand moet ik
overleven. De kinderen uit mijn dorp noemen me de ‘dorpsgek’. Ik
ben niet meteen een ander mens wanneer ik een pak aanheb, maar het
doet iets met me. Ik droom en hoop dat de mensen anders naar me
kijken.
Ze probeert een verhaal te vertellen, zich te concentreren op het positieve, op de schoonheid die je zelfs bij de grootste ellende kunt vinden. De emotie die ze op het moment van fotograferen voelt, wil ze
op de toeschouwer overbrengen.
Haar missie is het vergroten van de empathie in de wereld.
Peperfabriek
Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen
Nog geopend tot vrijdag 30 september 2022 om 23:59
http://www.peperfabriek.be/kalender
info@peperfabrieK.be
03/218.65.60
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een koffie of thee…...tenminste dat dachten wij.

Toen kwam de
ijskar het fort
opgereden en
deze stopte aan
Ateljee.
Iedereen
mocht nog een
lekker
ijsje
gaan halen, en
de fotogroep
betaalde!
Goed he !
Na dit festijn werden nog
wat herinneringen opgehaald en het was reeds goed
donker wanneer de laatste
bezoekers afscheid namen .
Het was een plezierige, gezellige, lekkere namiddag en
iedereen keerde blij en goed
gezond huiswaarts. Volgend
jaar zijn wij zeker weer van
de partij.
Langs deze weg bedanken
wij de bakkers, de toogmadammen en de helpers die deze toffe BBQ tot een goed einde brachten .
……

Na de goede afloop van deze proef gingen we verder met het tweede
gedeelte over het bruggetje,
de Sint Jacobskerk, het
kerkhof, de Dorpstraat naar
het standbeeld van ‘ de treurende moeder ‘ en het oud
Gemeentehuis.
Via de Stationsstraat en de
Vredestraat kwamen we aan
het Dorpsplein dat we echter
rechts lieten liggen. Via de
Antwerpse en de Bevrijdingsleisteenweg kwamen
we aan de ‘ Hoeve van Paessche ‘. Binnnen deze hoeve bevind zich de Astronomische Smoldersklok ( enkel te bezichtigen met een gids. Door het raam kun je ze wel
zien, en wij stelden er natuurlijk een moeilijk vraagje over. Onze weg
werd vervolgt tot aan het jeugdcentrum ‘ Den Biz ‘ waar de allerlaatste
proef uitgevoerd moest worden. Ook weer heel simpel….. ballekes in
een bekertje werpen. De deelnemers hadden er echter veel moeite mee.
Het leek eenvoudig, maar toch ……..
Dit was het einde van deze 19e rally en een aantal leden begaven zich
reeds naar het Fortje terwijl een andere groep terug de ‘ Volksvriend ‘
opzochten om de dorst te lessen na deze inspannende wandeling in een
verzengende hitte !
Enkele deelnemers gingen
eertst overhuis om zich wat
op te frissen, want dat was
wel nodig na deze uitputtende inspanningen.
Iedereen werd verwacht
rond 18 uur in het fortje
voor een barbecue en de uitslag van deze hete rally.
De ploeg van Didier ( Stroboerke ) en zijn kompanen
waren reeds begonnen met
de voorbereiding.
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Een aantal Mikpunters die niet meededen aan de rally, maar toch wilden
deelnemen aan het avondeten waren intussen eveneens reeds gearriveerd !
Wij konden tamelijk snel aan het avondeten beginnen. De start werd
gegeven met scampi’s als voorgerecht en verder was er de keuze tussen
kipfilet, hamburger en ribbetjes, vergezeld met de nodige patatjes en
groenten. Wij hebben er van genoten. Vooral de drank was broodnodig,
want de meeste deelnemers waren letterlijk …..uitgedroogd !
Nadat iedereen voldaan was, kwam er nog een dessertje.
Na dit festijn werd het tijd om de uitslag mede te delen.
te beginnen met de laatste werd de spanning opgedreven. De ploegen
werden één voor één vernoemd om uiteindelijk uit te komen op de primus van deze lastige prijskamp. Volgens de meeste deelnemers was deze 19e rally toch de beste van de ganse reeks……. ondanks de verzengende hitte !
De primus was de ploeg
van Marie-José en Charles.
Zij mochten als eerste gaan
kiezen uit de uigestalde
prijzentafel.
Toen iedereen zijn prijsje
had gekozen werd nog wat
nagepraat over deze rally
die wij niet snel zullen vergeten.
Proficiat aan de deelnemers
die ondanks deze hitte deze
19e rally tot het einde hebben uitgewandeld. Wij hadden het niet verwacht ! !
Na nog een aantal verfrissingen werd de avond met een blij gevoel afgesloten en iedereen keerde moe maar voldaan huiswaarts.
Bij genoeg belangstelling richten wij in 2023 onze 20e rally in !
Op 22 augustus was ieder ingeschreven lid van de fotogroep stipt aanwezig voor onze jaarlijkse barbecue. De weercomputers hadden slecht
weer voorspeld, maar ze waren gelukkige volledig verkeerd.
Onder een blakende zon konden wij onze aperitief met een lekker hapje
van kip nuttigen.
Intussen waren de bakkers van dienst Luc en Hugo en hun helpers reeds
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begonnen met de voorbereidingen van deze jaarlijkse happening die
steeds plezierig en lekker is.
Onze voorzitter Charles
wenste iedereen welkom en
sprak ook een woordje over
onze
spiksplinternieuwe
Galerij. Wij hebben nu een
volwaardige galerij waar onze foto’s goed tot hun recht
komen aan de gerestaureerde
wanden !
Na een gezellige babbel met
de aanwezigen werden wij
naar het vuur geroepen om
onze scampi’s op te halen.
De groentjes stonden binnen in Ateljee reeds opgesteld.
Na dit lekker voorgerechtje kwamen de lamskoteletjes aan de beurt. Deze
lekkernij, samen met een goed looksausje, de nodige groentjes en patatsalade werd een streling voor de tong.
De chipolataworstjes waren eveneens niet te versmaden. Niet te pikant en
goed gebakken.
Tussen de verschillende vleesjes was er genoeg tijd om verhalen uit het
verleden op te halen en er
werd veel gecommuniceerd
over ons mooi vernieuwde
lokaal. Nogmaals bedankt
aan de noeste werkers die dit
hebben verwezenlijkt !
Er was eveneens lekker hespengebraad. Deze lekkernij
was zeer sappig en smolt op
de tong.
Vergezeld van de nodige
dranken was het zoals elk
jaar weer een festijn van jewelste!
En omdat het nog niet genoeg was, werden nog wat ribbetjes op de rooster gelegd voor de grote eters !
De fotofanaten genoten van al dat lekkers en de dag werd afgesloten met

