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JANUARI - Nieuwjaarsmaand  

Voila, het jaar zit er weeral op.  

We beginnen met nieuwe moed aan 2018. 

We richten ons op de toekomst en daarom  

trachten wij om hier en daar kleine  

veranderingen aan te brengen en eventueel  

nieuwe evenementen door te voeren. Wij zouden 

graag onze nieuwe leden meer willen betrekken 

bij onze werking. Misschien is de  

Nieuwjaarsreceptie, winterwandeling of onze 

quiz een moment om dichterbij te komen. Allen 

van harte welkom. 

Toch nog een vraagje omtrent de diverse  

inschrijvingen. Gelieve per activiteit in te  

schrijven en niet verschillende activiteiten  

samen. Het is voor de organisatie een heel  

gepuzzel om het financieel in het oog te houden. 

Wil ook steeds vermelden voor welke  

activiteit ge inschrijft en de juiste naam van de 

persoon voor wie de inschrijving geldt. We doen 

ook nog eens een oproep voor mensen die mee  

verjaardagskaarten kunnen ontwerpen.  

Eigen werk is altijd origineler. 

Wat zoeken wij nog ??? Iemand die zin heeft 

om een stevige wintersoep te maken voor de  

winterwandeling! 

Wij zoeken nog enkele mensen die willen  

tappen tijdens onze quiz van 9 maart, (vóór de 

quiz en tijdens de pauze) 

Bij voorbaat dank en allemaal een goei 2018 

 

Guy VERHEMELDONCK  

en bestuur St.- Bernadette 

Aan al onze leden en hun familie 

wens ik het allerbeste voor het  

komende jaar - een goede gezondheid 

en een stevige portie geduld om de 

minder prettige dagen goed "door te 

komen". We zijn geen twintigers 

meer, maar weten uit ervaring dat er 

nog altijd toch ergens een zonnetje 

kan schijnen - carpe diem - pluk de 

dag - dikwijls moeilijk maar toch  

mogelijk.... 

Ons kerstfeest in het Atrium was,  

zoals gewoonlijk, fijn verzorgd en we 

stoppen niet want een spetterende 

nieuwjaarsreceptie en de week nadien 

worstenbrood en appelbollen en  

terwijl een gezellige babbel, doen ons 

het nieuwe jaar gunstig inzetten. Be-

wegen doen we om de  

winterstijfheid weg te werken  - dus 

turnen, wandelen, dansen, curlen, je 

kiest maar... 

De dinsdagen hoef je niets anders te 

doen dan wat rustig gezelschapsspe-

len mee uit te knobbelen of wat  

gezellig te handwerken of doodge-

woon een praatje met je "medelid" of 

een lid "in spe". Zegt het je iets om 

mee te helpen die contactmogelijkhe-

den uit te werken of heb je nieuwe 

ideeën, je bent altijd welkom - samen 

zijn we sterker! 

Dank aan al onze medewerkers  om 

mee, steeds opnieuw, zich in te zetten 

               voor onze club. 

               Conny 
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ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR JANUARI 2018 

Wij wensen jullie voor 2018 een tof   

BEWEGINGSJAAR met veel leuke momenten waar 

jullie veel vreugde aan mogen beleven.  

AANZETTEN tot BEWEGEN het blijft onze 

boodschap voor het NIEUWE JAAR.  

We hopen dat je er mee aan doet!!!. 

“ Bewegen is een waarborg voor GEZOND OUDER 

WORDEN”. En daar staat je niet alleen voor.  

Samen met al onze OKRA- VRIENDEN is het een 

haalbaar objectief. In onze rangen hebben we daar  

voorbeelden voor. Flinke tachtigers – negentig  

plussers vinden we terug bij onze fietsers, turners, 

lijndansers en zelfs bij onze tempowandelaars. 

Je ziet wel ……het is te doen, maar jij moet wel de 

eerste stap zetten.  

Ons maandelijks bewegingsaanbod kan je er bij  

helpen. Er rest je nog maar een ding, je beslissing:  

“IK DOE MEE”. En wij kijken naar je uit. 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.  

Website: www.okrabenadette.be  

TERUGBETALING van JE  

LIDGELD voor OKRASPORT 

(de sportzegel): 

De leden van CM: 

Zij gaan met hun lidkaart voorzien 

van de sportzegel 2018 naar een  

CM-kantoor. Op vertoon van die  

lidkaart wordt hun de 8€ terugbetaald 

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. 

Op donderdag 11 januari 2018 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 je inspanning te 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 de draad terug op te nemen.  

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. 

 
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 brengt vriendinnen en vrienden mee. 

We zouden het heel tof vinden jullie allen te ontmoeten tijdens onze  

OKRA--Nieuwjaarsreceptie vrijdag 5 januari 2018. 

Info: Hugo Hosteaux  03.449.66.63. 

 
 

LET OP!!! donderdag 28 december 2017 en 4 januari 2018 is het  

GEEN TURNEN 
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Goede tradities moeten wij in ere houden. Daarom gaan wij ieder een gelukkig en  

voorspoedig 2018 wensen op VRIJDAG  5 JANUARI 2018 van 14 tot 16u. 

Op deze nieuwjaarsreceptie wordt iedereen uitgenodigd voor een drankje en een hapje.  

We rekenen op een grote aanwezigheid, voornamelijk de nieuwe leden zodat die kunnen  

kennismaken met ons trefpunt. 

Aanmelden is niet nodig. Alles is gratis! Ge brengt enkel uw goedgezinde hoed mee!    

             

Info: Guy Verhemeldonck 

Na onze Bourgondische gedragingen  

tijdens de voorbije feestdagen wordt het 

weer tijd voor een andere aanpak. En die 

komt er aan op vrijdag 12 januari.  

Dan staat het Atrium weer open voor  

onze dansers. Yvonne DAANS staat er 

weer klaar voor.  

Met blijde melodietjes en zwierige  

danspasjes gaat ze met jullie zorgen dat de 

overtollige feestcalorietjes er weer afgaan. Niet alleen die calorietjes maar de hele 

sfeer is belangrijk. Lijndansers jullie zijn een heel belangrijk compartiment binnen 

ons bewegingsaanbod. 

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. 

 
We verwachten jullie allemaal op onze OKRA-nieuwjaarsreceptie  

vrijdag 5 januari 2018. 

 

Info: Rosita Van Varenberg 03/440.47.94. 

LET OP!!! vrijdag 29 december 2017 en 5 januari 2018 is het  

GEEN LIJNDANSEN. 

LIJNDANSEN met OKRA-SPORT en YVONNE 

TEMPOWANDELEN 

Nu in putteke winter maar een uurtje buiten sporten kan enorm deugd doen. Daarom 

komen we ook elke maandag om 9u30 op post aan het Atrium of op de parking 

Fort 5 tegenover 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 momenteel in 3 groepen. De snelle stappers die heel het parcours afwer-

ken aan een hoog tempo. De tweede groep doet het wat rustiger. Bij de derde groep 

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 deugd-

doende beleving. Dus voor elk wat wils, kom gerust eens meedoen!!!! 

 
Wij gaan het tof vinden wanneer we alle tempowandelaars op onze  

OKRA – Nieuwjaarsreceptie mogen begroeten. Vrijdag 5 januari 2018. 

 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. 

LET OP!!! Maandag 25 december 2017 en 1 januari 2018 is het  

GEEN TEMPOWANDELEN. 
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VERLOREN MAANDAG! Zeker een Antwerpse traditie die we in ere moeten houden. Wij 

serveren warme appelbollen en worstenbroden op DINSDAG  9 JANUARI rond 15u.  

U moet wel INSCHRIJVEN  ofwel CASH in omslag bij ondergetekende ofwel via rekening 

nr BE31 7310 0711 8155  met vermelding van appelbol of worstenbrood.  

Inschrijven tot 4 januari.  PRIJS: 3€ koffie inbegrepen  

Info : Guy VERHEMELDONCK 

DINSDAG 9 JANUARI: Worstenbrood en appelbollen 

VRIJDAG 5 JANUARI: NIEUWAARSRECEPTIE 

Goede tradities moeten wij in ere houden. Daarom gaan wij ieder een gelukkig en  

voorspoedig 2018 wensen op VRIJDAG  5 JANUARI 2018 van 14 tot 16u. 

Op deze nieuwjaarsreceptie wordt iedereen uitgenodigd voor een drankje en een hapje.  

We rekenen op een grote aanwezigheid, voornamelijk de nieuwe leden, zodat die kunnen 

kennismaken met ons trefpunt. Aanmelden is niet nodig. Alles is gratis!  

Ge brengt enkel uw goedgezinde hoed mee!    

Info: Guy Verhemeldonck 

Vertrek aan het Atrium om 12u45 i.p.v. gebruikelijk om 13u 

Er verandert héél veel in Antwerpen en wie niet regelmatig op verkenning gaat dreigt een 

vreemde toerist te worden in zijn eigen streek. Daar willen we iets aan doen met de  

wandeling van 18 januari e.k.. 

De Waterbus  is de eerste nieuwigheid waar we kennis mee maken. Deze is er gekomen om 

een bijdrage te leveren voor een oplossing aan het mobiliteitsprobleem in Antwerpen.   

Daarna wandelen we langs de Scheldekaai via het  

Wandelterras Noord  naar het Bonapartedok, de nieuwe 

terminus van tram 7, de vernieuwde Amsterdamstraat, 

de nieuwe Londenbrug, de vernieuwde Londenstraat tot 

aan de prachtige Parkbrug. Daar hebben we een kijk op 

de werken van de Noorderplaats, het in aanbouw zijnde 

nieuwe ziekenhuis van ZNA en de werken  

aan de Leien. 

De timing ziet er als volgt uit: vertrek met eigen  

vervoer aan het Atrium om 12u45, dit om de Waterbus te kunnen nemen om 13u30 in  

Hemiksem, Callebeekstraat; 

Waterbus Hemiksem – Steenplein Antwerpen: van 13u30 tot 14u. 

Wandeling van +/- 6km van 14u tot 17u 

Waterbus Steenplein – Hemiksem: van 17u tot 17u30  

Terug aan het Atrium: 18u 

De prijs voor de Waterbus heen en terug bedraagt 4€ (individueel te betalen met gepast   

             geld op de boot) en voor de rit van het Atrium tot Hemiksem heen en 

             terug 1,50€ 

             Info: Marc  0478 44 50 91 en Théo 0497 13 64 59 

 

DONDERDAG 18 JANUARI 

Met de Waterbus naar het Eilandje in Antwerpen 
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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. Komaf, wij leren U de spelregels en dan is het 

onbeperkt genieten. 

Wij verwachten al onze curlingers op onze OKRA-  Nieuwjaarsreceptie vrijdag 

5 januari 2018. 

 

Info: Rosita VAN VARENBERG en Freddy VAN OOYEN 03/440.47.94  

VRIJDAG 26 JANUARI: CURLING OP TAPIJT 

Ook al is het buiten het fietsseizoen, hier volgt toch iets over het fietsen. 

Wij zijn regelmatig op onze tochten met 25 à 30 fietsers op de baan. 

 

Onze Rik VAN DE WEYER fungeerde al van in de jaren negentig als wegkapitein. 

Hij is nu een flinke tachtiger en heeft de wens uitgedrukt te stoppen als wegkapitein. 

Ergens vinden we dat spijtig omdat Rik er altijd stond en een betrouwbare  

fietsbegeleider was. Maar wij aanvaarden zijn beslissing. 

Wij danken hem voor wat hij al die jaren voor ons deed om de fietsers veilig te 

begeleiden. 

Hartelijk dank Rik….maar je blijft toch nog mee fietsen, 

 

En zo komen we aan ons probleem….We hebben te weinig wegkapiteins. 

Onze laatste dagtocht naar Grobbendonk waren we met 21 en maar 2 wegkapiteins, 

beide 80 plussers en geluk dat we hen hadden. 

En is er dan echt niemand na herhaalde oproepen die onze ploeg wegkapiteins wil 

komen versterken (we hebben 1 toezegging Jan Vanpeborgh). Ook dames kunnen 

die taak aan en we zijn fier dat er al een dame bij onze ploeg is en mee zorgt voor 

veilige fietstochten. 

 

Kandidaten worden niet zomaar voor de leeuwen gegooid.  

Zij krijgen een degelijke begeleiding  en hulp. 

Kandidaten, contacteer Hugo: 03/449.66.63.  hugo.hosteaux@telenet.be  

          

                   Wij wachten met aandrang op uw beslissing. 

FIETSEN 



-6- 

Vorig jaar bezochten wij reeds onder begeleiding van ervaren stadsgidsen de  

Stadscampus van de Universiteit Antwerpen (UA) met een gedeelte van hun  

indrukwekkend  kunstpatrimonium. 

Deze rondleiding werd door de aanwezigen zeer gesmaakt. 

Vandaar dat we besloten hebben nog één van de drie campussen van de UA te  

bezoeken, nl. de campus Middelheim waar o.m. het gebouw van de vroegere  

Koloniale Hogeschool of de directeurswoning in koloniale stijl is gevestigd en een 

recent in 2015  geopend nieuw Gebouw I (i), met daarrond en daarin wederom  

verschillende kunstwerken van Belgische kunstenaars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het merkwaardig gebouw I(i) is een compact, maar binnenin flexibel gebouw.  

De oppervlakte van de raamopeningen zijn ontworpen voor optimale lichtinval en 

zo min mogelijk warmteverlies.  

Het gebouw is verder voorzien van hernieuwbare en duurzame energie door de 

combinatie van zonne-energie en condensatieketels. Binnenin bevinden zich drie 

plafondtekeningen, die perfect harmoniëren met het architecturale ontwerp, omdat 

ze terzelfdertijd zijn geconcipiëerd. 

We spreken af om 14u aan de ingang van het gebouw van de Koloniale  

Hogeschool  (hoek Floraliënlaan - Middelheimlaan) voor een twee uur durende 

rondleiding doorheen de campus Middelheim. 

U kan de verplaatsing maken met bus 32 en wellicht nog andere bussen of anders 

met tram 7 of 15, halte Koninklijke Laan en verder 500 meter stappen.  

De eerste 20 ingeschrevenen kunnen mee aan de prijs van 5€,  over te schrijven op 

rekening van OKRA St.-Bernadette BE31 7310 0711 8155 met de vermelding 

"Middelheim" of met gepast geld onder briefomslag met vermelding van Uw naam. 

      

       Info : Jan Buyck : tel 03/288.43.91 of buyckjan@gmail.com 

 

WOENSDAG 24 JANUARI 

KUNST OP DE CAMPUS MIDDELHEIM 
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We starten om 13u. aan het ATRIUM. Wij kunnen vertrekken in 3 groepen en je kan 

kiezen voor 8 – 6 of 4 km.  

We  wandelen langs de oude spoorwegberm met z’n nieuwe beeldhouwwerken, 

Klein Zwitserland, domein Cantincroy en Fort 4.  

Ergens komen wij ook onze winterbar tegen waar je uw binnenste kan verwarmen. 

Wij rekenen voornamelijk op onze nieuwe leden (bv. tempowandelaars van  

maandagmorgen) om eens kennis te komen maken met onze festiviteiten.  

Na de wandeling serveren wij in het Atrium een lekkere wintersoep en heerlijke  

hotdogs met zuurkool. 

INSCHRIJVEN tot 10 februari: ofwel cash in briefomslag ofwel via rekening  

           BE31 7310 0711 8155 met vermelding WINTERWANDELING      

PRIJS: 10 €  

Info: Guy VERHEMELDONCK – 0495 400873 

DONDERDAG 15 FEBRUARI: WINTERWANDELING 

Na een tussenpauze van een jaar gaan we er terug tegen aan.  

We organiseren onze  9de Quiz in het ATRIUM op VRIJDAG 9 MAART. 

We starten om 14u. Ge kunt nu al beginnen met een ploeg 

samen te stellen van 4 à 6 personen (niet meer).  

Indien ge geen ploeg kunt samenstellen is het mogelijk ook 

individueel in te schrijven.  

Wij zorgen er voor dat ge in een ploeg wordt ingeschakeld.  

Het is een quiz met allerhande weetvragen en onderwerpen. 

Het is een zeer gewone en niet moeilijke quiz die wordt  

ingericht om u eens te amuseren.  

Ge zoekt ook een ploegnaam.  

De quiz loopt over 8 rondes en 2 rode-draadrondes.  

Ook muziek zal aanwezig zijn.  

Het is misschien nog lang, doch er kunnen slechts 15 ploegen van maximum  

6 personen deelnemen, dus…zie dat ge er op tijd bij zijt. 

Laat bij ondergetekende weten  of ge een ploeg hebt. 

    INSCHRIJVEN (ter plaatse te betalen) = 2 € per persoon 

    Info: Guy VERHEMELDONCK - 0495/40.08.73 - 03/449.27.63 of  

                                                        g.verhemeldonck@gmail.com  

VRIJDAG 9 MAART: QUIZ 



DAT ACTIVITEITEN JANUARI 2018 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

Ma.25 t/m Zo  7 januari Kerstvakantie - - - 

Ma.25 Kerstmis - - - 

Ma.25 Geen tempowandelen - - 3 

Di.26 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.28 OKRA Kerstfeest Atrium 11u30 - 

Ma.1jan Nieuwjaar - - - 

Di.2 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.4 Geen turnen - - 2 

Vr.5 Geen lijndansen - - 3 

Vr.5 OKRA-Nieuwjaarsreceptie Atrium 14-16u 4 

Ma.8 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.9 Bestuursvergadering Nevenruimte 9u30 - 

Di.9 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.9 Worstenbrood - Appelbollen Atrium 15u 4 

Do.11 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.12 Lijndansen Atrium 9u30 3 

Ma.15 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.16 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.18 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.18 Wandelen - Waterbus Atrium 12u45 4 

Vr.19 Lijndansen Atrium 9u30 3 

Ma.22 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.23 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.24 Bezoek Campus Middelheim Terplaatse 14u 6 

Do.25 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.26 Lijndansen Atrium 9u30 3 

Vr.26 Curling JOC 14u 5 

Ma.29 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.30 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.1feb Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.2feb Lijndansen Atrium 9u30 3 

Do.15feb Winterwandeling Atrium 13u 7 
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Aan alle medewerkers 

onze dank voor hun zeer 

gewaardeerde bijdragen 
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BE31 7310 0711 8155 

KRED BEBB 
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