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JANUARI - WINTERMAAND
Het oude jaar is henen met al
zijn zuur en zoet,
het nieuwe komt ons tegen,
brengt ons zijn nieuwjaarsgroet!
Graag wil ik al onze leden en
hun familie een héél goéd jaar
toewensen - een jaartje waarvan
we kunnen zeggen “het kan er
best mee door” met zonneschijn
en regen op tijd en stond en meer
goede dan moeilijke dagen.
Onze club kan daar mee voor
zorgen, het aanbod van
activiteiten is kansen geven om
op een aangename manier fit te
blijven. De clubnamiddag is een
gezellige boel met hier en daar
wat gesakker als de kaarten niet
goed vallen of de schrabbel je
geen goede letters bezorgt.
Cultuur biedt afwisselend
interessante bezoeken aan.
In ons maandkrantje krijg je de
nodige info om die dingen te
kiezen die je het prettigste vindt
en als je dat met een paar
vriend(inn)en doet zijn die
winterse dagen best “doenbaar”.
Hou de kou buiten, verwen je
wat met een extra warm drankje,
haal toch ook een frisse neus en
wees voorzichtig voor het
uitglijden.
Hou je mekaar wat in de gaten ?
Conny
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Vooreerst aan ieder een gezond, voorspoedig
en gelukkig 2017.
Het gaat weer druk worden en daarom enkele
aandachtspuntjes waarover elders meer.
LIDGELDEN: tegen einde januari moeten alle
lidgelden betaald zijn
NIEUWJAARSRECEPTIE: vrijdag 6 januari
In het ATRIUM – 14 tot 16 u
WORSTENBROOD/APPELBOLLEN:
dinsdag 10 januari
WINTERWANDELING:
donderdag 16 februari
Zoals ge ziet wordt het druk. We zijn echter op zoek
naar medewerkers die ons willen helpen met het
inrichten en afwerken van organisaties.
Voornamelijk de voor- en nawerking is dringend.
We willen veel inrichten en trachten nieuwe zaken in
te voeren zodat iedereen aan zijn trekken komt.
We merken echter dat, buiten als er te eten is, een
beperkte interesse is in onze activiteiten. Ik verwijs
hier onder andere naar de voordracht van
25 november waar slechts een zeer beperkte
opkomst was, en het ons veel moeite en geld heeft
gekost.
Door het gebrek aan belangstelling van onze eigen
leden zijn we genoodzaakt om bepaalde activiteiten
tijdelijk stop te zetten of af te voeren.
Een eerste slachtoffer hiervan in onze jaarlijkse
QUIZ die we al 8 jaar hebben ingericht en waar heel
wat volk op af kwam maar meestal mensen van
buiten onze vereniging.
Spijtig maar de QUIZ van 2017 gaat dus niet door.
Wij hopen echter dat we op onze succesvolle
manier verder kunnen werken.
Groeten,
Guy VERHEMELDONCK

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem
ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR JANUARI
Wij wensen jullie voor 2017 een tof BEWEGINGSJAAR met veel leuke momenten
Aanzetten tot BEWEGEN! De media staan er bol van.
Wij met
St.BERNADETTE Mortsel-Edegem blijven er voor gaan.
” Bewegen is een WAARBORG voor GEZOND OUDER WORDEN!!!” Het is ook nu al onze
nieuwjaarsboodschap voor 2017.
Je staat er niet alleen voor, samen met onze OKRA - vrienden is het haalbaar objectief.
En we hebben daar voorbeelden van in onze rangen. Flinke tachtig- negentig plussers vinden we terug bij
onze fietsers, turners, lijndansers, wandelaars en zelfs bij onze tempowandelaars. Je ziet het…het is te doen.
Ons maandelijks aanbod kan je hierbij helpen om het in de praktijk waar te maken. Het rest je maar een
ding en dat is de beslissing: “IK DOE MEE”.
Je kunt er niets anders dan baat bij vinden en vrienden winnen. We kijken naar je uit!
TERUGBETALING van JE LIDGELD voor OKRASPORT(de sportzegel):

De leden van CM:
Zij gaan met hun lidkaart voorzien van de sportzegel 2017 naar een CM-kantoor.
Op vertoon van die lidkaart wordt hun de 8€ terug betaald op hun bankrekening.

De leden van andere mutualiteiten:
Zij halen het daartoe bestemd formulier “Terugbetaling lidgeld sportclub” bij hun mutualiteit. Bezorgen het bij Hugo Hosteaux die het invult, voorziet van stempel en handtekening. Zij bezorgen dit
formulier terug bij hun mutualiteit en krijgen hun lidgeld terug betaald

TURNEN
MET OKRASPORT EN MONIK
Op donderdag 12 januari 2017 vliegen onze turnsters en
turners er weer in. Een uitstekende gelegenheid om de
overtollige feestcalorietjes van de voorbije dagen er weer af te
krijgen.Turnen is niet zomaar een tijdverdrijf, het is belangrijk
om voldoende soepel te blijven. Om over 100% resultaat van
onze inspanning te kunnen profiteren is het wel nodig dat je
regelmatig mee doet. We willen ook onze turnsters en turners die
we al enkele weken missen aansporen om terug op post te zijn.
Onze turnjuf doet het zeer goed en besteedt er de nodige
aandacht aan dat elk spiertje en gewrichtje zijn beurt krijgt.
Ook de koude winter blijven we de baas met voldoende
beweging.
Elke donderdag staat Monik klaar om 9u in het Atrium voor
onze turnsters en turners met matje op de vloer en om 10u voor
hen die dezelfde oefeningen liever niet meer op de vloer doen.
LET OP!!! donderdag 29 december 2016
en 5 januari 2017 is het
GEEN TURNEN
We hadden graag wel wat meer volk voor onze turnlessen.
Ons bestuur besteedt veel geld in deze bewegingsactiviteit in de
hoop dat het rendeert voor de leden. Beste turnvolk, kijk eens
mee uit en breng vriendinnen en vrienden mee.
Info: Hugo Hosteaux 03.449.66.63.

LIJNDANSEN
MET OKRASPORT EN YVONNE
Na onze Bourgondische gedragingen
tijdens de voorbije feestdagen wordt
het weer tijd voor een andere aanpak.
En die komt er aan op vrijdag
13 januari 2017. Dan staat het Atrium
weer open voor onze dansers.
Yvonne DAANS wacht jullie op met
weer enkele leuke danspasjes.
Waarom twijfelen?
Lijndansen is leuk en tof, het is een
gezonde inspanning zowel voor
lichaam als voor geest.
Kom meedoen!
Elke vrijdag om 9u30 in het Atrium.
LET OP! Vrijdag 30 december 2016
en 6 januari 2017 is het
GEEN LIJNDANSEN
Info: Rosita VanVarenberg
03/440.47.94
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TEMPOWANDELEN
Nu in putteke winter zijn we ook elke maandag om 9u30 op post aan het Atrium of op de parking Fort V
tegenover het College. In aangepaste kledij met muts of pet, een winddichte jas en stevige sportpantoffels,
kunnen we starten voor een uurtje aangenaam sporten in de vrije natuur.
Tempowandelen is flink doorstappen tegen 6,5 km per uur. Vooraf is er een kleine opwarming voorzien en
als afsluiting een afkoelingsmoment.
We werken in 2 groepen. De snelle stappers die heel het parcours afwerken aan een hoog tempo. De tweede
groep doet het wat rustiger. Bij hen vinden wij de stappers die op maandagmorgen houden van een fikse
wandeling. Het tempo ligt lager, maar het blijft wel een stevige tred die garant staat voor een deugddoende
beleving. Dus voor elk wat wils, kom gerust eens meedoen!
LET OP!!! Maandag 26 december 2016 en 2 januari 2017 is het
GEEN TEMPOWANDELEN.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.

VRIJDAG 6 JANUARI: NIEUWJAARSRECEPTIE
Ook dit jaar gaan we elkaar op die vrijdag het allerbeste wensen in het ATRIUM van 14u tot 16u.
We serveren een glas wijn met een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom!
Info: Guy VERHEMELDONCK

DINSDAG 10 JANUARI: APPELBOLLEN - WORSTENBROOD
Een jaarlijkse gewoonte!
Wij serveren dan warme appelbollen en worstenbrood om 15u in het ATRIUM.
Inschrijving verplicht.
U betaalt 3 € per stuk en u krijgt die namiddag de koffie aangeboden door onze vereniging.
Inschrijven via rekening of BRIEFOMSLAG. Ten laatste inschrijven op 6 januari.
Info: Guy VERHEMELDONCK

DONDERDAG 19 JANUARI: ROOSENDAAL
SINT-KATELIJNE-WAVER
Roosendael is bijna 800 jaar oud. Het dankt zijn
naam aan de cisterciënzerinnenabdij die hier,
in het begin van de 13e eeuw, werd opgericht.
Van die middeleeuwse vestiging blijft vandaag,
behalve enkele muurresten, nauwelijks iets over.
De godsdienstoorlogen gingen immers niet
onopgemerkt aan deze streek voorbij. De abdij
werd in de 16de eeuw diverse malen geplunderd
en onder het calvinistische bewind uiteindelijk
volledig afgebroken. De heropbouw startte pas in
1648. Vandaag kan men zich nog moeilijk
voorstellen dat hier eind 17de eeuw een
indrukwekkend abdijcomplex verrees met een
prachtige barokkerk.
Het Poortgebouw dateert van 1777. Het werd
opgetrokken naar aanleiding van het 25-jarig

jubileum van een ijdele abdis Agnes Haegens.
Zij liet in 1781 ook het Koetshuis bouwen.
Sinds 2004 is het domein eigendom van de vzw
Kempens Landschap, die samen met de vzw
Roosendael de historische en natuurwaarden als één
samenhangend geheel, duurzaam en op
maatschappelijk geëngageerde wijze beheert.
Praktische info: zoals steeds is er een korte
(+ 5 km) en een lange wandeling (+ 8 km) voorzien.
Vertrek om 13u aan het Atrium met eigen auto’s.
Kostendelend meerijden kan uiteraard.
We verwachten wel enkele bereidwillige chauffeurs.
Info: Raymond Pirée
tel. 03 449 50 80
Albert Verherstraeten tel. 03 449 96 59
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VRIJDAG 20 JANUARI: CURLING OP TAPIJT
LET OP! Het is op vrijdag 20 januari!
Omdat het JOC op de 4de vrijdag (27 januari) niet beschikbaar is zijn we uitzonderlijk verhuisd
naar 20 januari.
Om 14u verwachten wij jullie aan de Lusthovenlaan 10 te Mortsel. Curling is een toffe, rustige en
gezellige bewegingsactiviteit.
Wij met OKRASPORT investeren in die activiteit.
Het kost ons centjes, laat dat renderen en kom meedoen.
Het is daar altijd een gezellige bedoening, sportief en deskundig begeleid door Rosita en Freddy.
Er zijn terplekke drankjes te verkrijgen aan onvoorstelbare democratische prijzen.
Kom af, wij leren U de spelregels en dan is het onbeperkt genieten.
Info: Rosita VAN VARENBERG en Freddy VAN OOYEN 03/440.47.94

LIDGELDEN 2017
Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dan zijn we verplicht om op jacht te gaan naar onze
jaarlijkse LIDGELDEN. Wij moeten nationaal tegen 1 februari 2017 in orde zijn en wij vragen dus
met aandrang uw LIDGELD op tijd te betalen;
Er is dit jaar geen opslag. De tarieven blijven dus dezelfde als vorig jaar.
Samengevat ziet het er uit als volgt:
Lid 23€ - er komt 8€ bij als u aan SPORT wilt doen
Gezinslid (2de persoon in een gezin): 15€ + 8€ indien SPORT
Bewoner van rustoord: 10€
Bijlid (hoofdlid in andere OKRA): 7,5€ + 8€ indien SPORT
Gelieve dit bedrag over te schrijven op rekening:
BE31 7310 0711 8155 – KRED BEBB met vermelding: LIDGELD 2017
U kan ook overschrijven via een inschrijvingsbewijs dat u in uw clubblad aantreft.
Onze administratief verantwoordelijke, Ann DECKERS, zal ook op geregelde tijdstippen
aanwezig zijn op dinsdag in het ATRIUM zodat u ook cash kunt betalen.
Wij hopen dat we dit werkjaar snel werk kunnen maken met de afrekening van de lidgelden.
Wij vragen dus aan allen een snelle en correcte betaling.
Het Okra bestuur.

DE LIDKAARTEN 2017
Voor de leden die moeilijkheden hebben met het kleven van de
jaarzegels:
Voor de lidkaart alleen maakt u de zegel van OKRA
(linkerzegel) los van het papiertje en kleeft hem op de
aangeduide plaats.
Hetzelfde voor de leden die aan sport doen.
Kleef de sportzegel (rechterzegel) op de aangeduide plaats.

De redactie van ‘t Hoffe Riethje
wenst alle leden een voorspoedig
en gezond Nieuwjaar.
We hopen dat al uw wensen worden vervuld!
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WOENSDAG 25 JANUARI DAGUITSTAP NAAR LUIK
EN TOPTENTOONSTELLING IN “LA BOVERIE”
We vertrekken met de IC-trein in BERCHEM
om 9u36 (perron 5) naar LEUVEN, om over te
stappen om 10u28 (perron 3) op de IC-trein naar
LUIK-Guillemins, waar we aankomen om
11u01. Wie het door de Spaanse architect
"CALATRAVA" gebouwde station in Luik nog
niet zou gezien
hebben, komt al direct een architecturale parel
tegen in de vurige stede. Aldaar worden wij ook
opgewacht door een hopelijk nederlandstalige
stadsgids, die ons van het station doorheen Luik
in 1u15 brengt naar het pas vernieuwde museum
"La Boverie", alwaar wij na een lichte lunch
(broodje, bagel, salades) een toptentoonstelling
"21 Rue La Boétie" bezoeken, eveneens met
een gespecialiseerde gids.
Op dat huisnummer "21" woonde voor WOII
een Frans-Joodse kunsthandelaar, bevriend met
o.a. Picasso, Matisse en Bracque, die omwille
van WOII zich genoodzaakt zag Parijs te
ontvluchten naar New York.
In deze uitzonderlijke tentoonstelling ziet U
meer dan 60 meesterwerken, die via Parijs en
New York een groot deel van de wereld rondreisden en nooit eerder op één plaats te bewonderen waren.

Verder kan U kort de gewone collectie moderne
kunst van het museum bezoeken, met o.a.
werken van Gauguin en Magritte.
Ons bezoek aan het museum "La Boverie"
dienen wij te beëindigen om 15u15 om met een
TEC-bus 140 naar het station te rijden, alwaar
we om 16u01 (spoor 3) de IC-trein naar
OOSTENDE nemen om wederom in LEUVEN
over te stappen om 16u36 (spoor 9) op de trein
richting ANTWERPEN.
Aankomst in Berchem om 17u24.
De eerste 20 ingeschrevenen kunnen mee aan de
prijs van 40 € p.p., trein en gidsen en toegang
museum inbegrepen, alsmede maximum 10 €
voor de lunch.
Zoals gebruikelijk, ook in het nieuwe jaar,
inschrijvingen door overschrijving op rekening
nr. BE31 7310 0711 8155 met vermelding
"LUIK" of onder briefomslag met naam en
gepast geld.
Info: Jan BUYCK
03/288.43.91 - 0486/60.09.80

DONDERDAG 16 FEBRUARI: WINTERWANDELING
Voor we in het Atrium de geuren van warme soep en gebakken haring opsnuiven,
halen we eerst een frisse neus tijdens onze jaarlijkse winterwandeling.
Vertrek om 13u aan het ATRIUM.
Vandaar wandelen we naar EDEGEM om van rustige winterplekjes te genieten,
o.a. Fort V, wandelweg Hof Ter Linden, het Hogerhagenbos en Romeinse Put.
Dus geen extra autoverplaatsing.
We voorzien afstanden van ongeveer 6 à 8 km.
Voor het kuieren wordt een traject van 3 à 4 km ingelegd.
Uiteraard doet elk parcours onze winterbar onderweg aan.
Stevige en gesloten schoenen zijn nodig.
PRAKTISCH:
Wij serveren onderweg een borrel.
Daarna in het Atrium lekkere wintersoep,
bakharing met gebakken aardappelen en ajuinsaus,
koffie.
PRIJS: 12,5 €
INSCHRIJVEN VERPLICHT: ten laatste 11 februari
Rekening BE31 7310 0711 8155 KRED BEBB met vermelding “ Winterwandeling”
Of cash per BRIEFOMSLAG bij ondergetekende
Info wandeling: Jos WELLENS : 0475 214236
Info organisatie: Guy VERHEMELDONCK: 0495 400873 of 03/4492763
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PAASMAANDAG 17 OF DINSDAG 18 APRIL
OPERETTE: DE LUSTIGE BOER
Okra regio Antwerpen organiseert deze populaire operetteklassieker van vroeger
jaren, in een nieuw fris en sprankelend kleedje gestoken door het Vlaams Muziek
Theater, in de Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, Antwerpen
op 17 en 18 april, telkens om 14u30.
De liefhebbers kunnen tot uiterlijk eind januari bij ondergetekende kaarten
reserveren aan 28 € p.p. voor leden en 35 € p.p. voor niet leden.
Vergeet a.u.b. niet de gewenste datum en de namen voor wie U bestelt te vermelden.
U kan zowel overschrijven op rekeningnr. OKRA St. Bernadette
BE31 7310 0711 8155
als contant onder briefomslag met gepast geld betalen, wel telkens met
de noodzakelijke vermeldingen !!
Info : Jan BUYCK 03/288.43.91

FIETSVAKANTIE 4 T/M 8 SEPTEMBER
OUD TURNHOUT - PRIORIJ CORSENDONCK
We verblijven opnieuw in de Priorij van CORSENDONK.
Vorige vakantie vonden we het allen daar heel tof en lag een tweede maal binnen de
mogelijkheden.
Corsendonk is bereikbaar met de fiets +/- 60km en dat is te doen.
Dus gaan we net als vorige vakantie met de fiets vanuit Mortsel .
We vertrekken maandag 4 september en langs een mooi Kempisch decor bereiken
we De Priorij.
Op vrijdag 8 september rijden we terug met de fiets naar huis.
De bagage wordt door enkele OKRA-vrijwilligers nagebracht.
De Noorderkempen bieden heel wat fietsmogelijkheden.
We hebben de mooie kanaaltjes, de abdij van Postel, Baarle-Hertog, Belslijntje,
het natuurgebied de Liereman, en nog meer,
te veel eigenlijk om het op 3 dagen te doen.
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Wat de organisatie betreft is er heel wat gewijzigd ten overstaan van 2016.
Door de bepalingen van de REISCONTRACTENWET kunnen wij als particulier
geen meerdaagse reizen meer organiseren. Door de hoofdelijke
verantwoordelijkheid er aan verbonden zijn we verplicht langs een reisbureau te
stappen. In ons geval is dat OKRAREIZEN Provincie Antwerpen. Zij doen al het
administratieve werk, de bestelling, de verzekeringen, de BTW.
Wij als trefpunt staan in voor de organisatie, promotie, werving deelnemers,
begeleiding, programma, fietstochten, animatie.
Zo ziet het er in de PRAKTIJK UIT:
1. Op ons verzoek neemt OKRAREIZEN voor ons een optie bij de Priorij van
Corsendonk voor 20 personen.
2. Wanneer je interesse betoont om mee te gaan meld je dat aan Hugo Hosteaux,
hugo.hosteaux@telenet.be . Uw deelname wordt bevestigd door overschrijving
van 30 € per persoon op rekening BE31 7310 0711 8155 van OKRA
St.Bernadette Mortsel: Bic KREDBEBB met vermelding fietsvakantie
2017+1PK (eenpersoonskamer) of 2PK (tweepersoonskamer).
Dit tot uiterlijk 2 februari 2017.
3. Wij bezorgen uw naam en contactgegevens aan OKRAREIZEN provincie
Antwerpen.
4. Zij bezorgt je een bestelbon die je invult, ondertekent en terug bezorgt
aanV
FORT
OKRAREIZEN (dit kan eventueel langs ons gebeuren).
5. Zij gaan je vragen een voorschot te storten van +/- 25% van de reissom
uiterlijk op vrijdag 24 februari 2017 op rekening BE09 7895 5202 1257 van
OKRAREIZEN provincie Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000
Antwerpen. Je krijgt hiervoor nog een overschrijvingsformulier
Begin maart doen zij dan voor ons de reservatie.
6. Begin juli krijg je dan opnieuw een overschrijvingsformulier voor het
betalen van het saldo.
7. De KOSTPRIJS:
Per persoon in 2 persoonskamer 340 € te betalen aan OKRAREIZEN
Per persoon in 1 persoonskamer 403 € te betalen aan OKRAREIZEN
Je moet daarbij rekening houden dat je ook 30 € hebt betaald aan ons
trefpunt voor de kosten die wij hebben voor de organisatie zoals bagage
nabreng bv.
TOTAALPRIJS:
In tweepersoonskamer

In eenpersoonskamer

370 €

433 €

Dit komt dan neer op 15 € meer dan vorige vakantie.
In de deelnameprijs is heel wat begrepen: 5 dagen fietsplezier of wandelgenot,
tochtbegeleiding, 4 overnachtingen, 4x ontbijtbuffet, 4x lunchpakket al dan niet zelf
samen te stellen aan het ontbijtbuffet, 4x driegangendiner met afwisselend vis of
vlees, verzekeringen (annulatie- en meerdaagse sportverzekering), verblijftaksen,
administratieve kosten.
We hopen op voldoende belangstelling want deze scherpe prijzen zijn maar mogelijk
bij een minimum van 20 deelnemers.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.6.63 0495/92.55.30
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ACTIVITEITEN JANUARI 2017
DAT
Ma.26dec t/m zo 8 januari: KERSTVAKANTIE

STARTEN AAN STIPT OM
-

BLZ
-

Ma.2

Geen tempowandelen

-

-

-

Di.3

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Do.5

Geen turnen

-

-

2

Vr.6

Geen lijndansen

-

-

2

Vr.6

OKRA Nieuwjaarsreceptie

Atrium

14-16u

3

Ma.9

Tempowandelen

Atrium

9u30

3

Di.10

OKRA bestuursvergadering

Nev. ruimte

9u30

-

Di.10

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Di.10
Do.12

Worstenbrood en Appelbollen

Atrium

15u

3

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.13

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Ma.16

Tempowandelen

Atrium

9u30

3

Di.17

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Do.19

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Do.19

Wandelen: Roosendael - Sint Kathelijne-Waver

Atrium

13u

3

Vr.20

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Vr.20

Curling (Uitzonderlijk)

JOC

14u

4

Ma.23

Tempowandelen

Atrium

9u30

3

Di.24

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Woe.25

Daguitstap Luik “La Boverie”

Berchem Stat.

9u36

5

Do.26

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.27

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Ma.30

Tempowandelen

Atrium

9u30

3

Di.31

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Do.2 feb

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.3 feb

Lijndansen

Atrium

9u30

2
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