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BESTUURSMEDEDELINGEN
In normale omstandigheden is het nu een drukke periode voor onze vereniging.
Ik zeg wel: “in normale omstandigheden” want we weten allemaal dat er weer veel
veranderd en verboden is.
We missen onze quiz, ons Sinterklaasfeest, ons Kerstfeest, onze Nieuwjaarsreceptie en
onze worstenbrood en appelbollenfestijn.
Om nog maar te zwijgen over de clubnamiddagen op dinsdag en onze sportieve binnenactiviteiten.
We hadden gedacht dat we in januari een nieuwe start konden nemen doch door OKRA NATIONAAL
zijn alle binnenactiviteiten verboden tot 28 JANUARI.
We hopen dat deze beslissing aangepast zal worden maar we zullen u hieromtrent tijdelijk op de
hoogte houden.
Dus… voorlopig blijft de deur op slot maar de buitenactiviteiten zoals tempowandelen en de maandelijkse wandelingen gaan wel door.
We beloven echter dat wij onze schade zullen inhalen zodra we mogen.
Ondanks de vele annulaties van onze activiteiten moeten we toch aandringen om tijdig uw lidgeld te
betalen, we weten dat dit niet evident is maar WIJ kunnen er niets aan doen. Je kan betalen via onze
rekening doch wanneer dit te lastig is doe je een telefoontje naar een van de bestuursleden (zie achteraan) die dan wel een oplossing zullen uitdokteren.
Niettegenstaande deze donkere periode wensen wij jullie een gezond en voorspoedig 2022 en hopelijk gaan alle poorten snel weer open.
Houd het gezond…laat je vaccineren en blijf de voorschriften volgen.
We houden jullie op de hoogte.
De groeten van gans het Okra bestuur.
Guy VERHEMELDONCK.
Voor email en telefoons van organisatoren zie tabel onderaan laatste blad.

FIETSEN EN WANDELEN IN 2021
Toen het nieuwe jaar begon was het land nog in lockdown, waren sociale contacten zeer beperkt en
mochten geen activiteiten georganiseerd worden. Van zodra de versoepelingen het ons toelieten waren
we er als de kippen bij om terug op te starten, eerst voorzichtig met het tempowandelen en onmiddellijk daarna met fietsen.
De eerste fietstocht op 28 april fietsten we in afzonderlijke groepen van maximum 10 met voldoende
afstand tussen de groepen. Gelukkig hebben we deze maatregel maar een paar fietstochten moeten naleven en van zodra de horeca terug open mocht, konden we opnieuw uitpakken met dagtochten. 13
fietstochten hebben we dit jaar georganiseerd met een beperkt aantal vrijwilligers. Ik wil hier speciaal
Harry Vanden Wijngaert en Jos Wellens danken voor de gesmaakte tochten.
Voor het eerst hebben wij ook op maandagavond fietstochten gereden. Slechts éénmaal was de weersvoorspelling spelbreker en zijn we ten onrechte, zoals achteraf bleek, niet vertrokken. Acht tochten van
telkens 25 km werden erg gewaardeerd en we zijn van plan om dit initiatief in 2022 te herhalen.
Behalve het wekelijkse tempowandelen op maandagmorgen organiseren we iedere derde donderdag
van de maand twee wandelingen, een kortere van ongeveer 4 à 5 km en een langere van 8 à 10 km.
Het weer was tweemaal spelbreker zodat de wandelingen niet konden doorgaan. Nog een andere keer
was de temperatuur te hoog en hebben we de leden tijdig kunnen verwittigen dat de tocht ’s avonds
zou doorgaan met een afsluiter in de zomerbar in Fort 4 in Mortsel. In totaal hebben we 6 keer twee
tochten georganiseerd en ook hier wil ik het team hartelijk danken. Dit zijn Harry Vanden Wijngaert en
Jos Wellens, Jo Vertommen en Griet Lambert en mijn partner Ria Prims.

Voor dit jaar willen we voor het fietsen en wandelen minstens dezelfde kwaliteit en kwantiteit aanbieden en daarom willen we het team uitbreiden. Het zou wenselijk zijn om minstens over één tochtleider
meer te beschikken voor de fietstochten en over één duo voor de wandelingen. Ik sta graag ter beschikking voor een informatieve babbel voor wie deel wil uitmaken van het sportteam.
Info: Marc Roland 0478 44 50 91 marc.roland3@gmail.com

FIETSEN EN WANDELEN
DONDERDAG 20 JANUARI: HARMONIEWANDELING
Het hoeft niet altijd een wandeling in de natuur te zijn. Deze keer stappen we in een zuidelijk deel van ‘t
stad waarvoor we trammen tot aan de Harmonie. Van daar wandelen we door het parkje waar we Peter
Benoit tegenkomen. Er valt heel w at te vertellen, ook verder op bij een merkw aardige gevel.
We komen nog in een straat vol versregels en tevens houden we halt bij de stokerij van de bekende
Elixir d’Anvers. Daarna betreden w e toch een stukje natuur, Hof van Leysen. Zo zijn w e in het
Leikwartier beland w aar ook w eeral een w oordje uitleg bij hoort. Het nieuw e Provinciehuis
mag zeker niet ontbreken. Verder liggen het Albertpark voor de 5 km en het domein Hertoghe en de Wezenberg voor de 8 km op onze w eg. Dus veel cultuur met een vleugje natuur.
De verplaatsing zullen we maken met tram 7 of 15 tot halte Harmonie. Start van de wandeling om 13u30
aan de ingang van het harmoniepark.
Info: H arry Vanden W ijngaert Tel: 0485/ 53 55 07 of Jos W ellens

Datum

Activiteit

Plaats

Uur

Ma 03, 10, 17, 24 en 31 jan

Tempowandelen

Fort V - OLVE

9u30

Harmonie Wandeling

Ingang Harmonie

13u30

Do 20 jan

Bedrag lidgelden:
* 26 € voor hoofdlid, (eerste lid in een gezin of alleenstaand)
* 43 € per gezin van 2 personen (26 + 17)
* 10 € voor iemand die verblijft in een woonzorgcentrum en ook voor de partner die thuis blijft wonen.
* 8 € voor sport bovenop het gewone lidgeld. Dit wordt door uw ziekenkas terugbetaald op aanvraag.
* 7,50 € tenslotte voor plusleden. Dit zijn leden die lid zijn in een ander trefpunt en bij ons wensen deel
te nemen aan culturele activiteiten.
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Walter Vandenbussche
0475 56 78 62
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verantwoordelijke
Ann Deckers
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