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LIDGELD 2023 

Wanneer je dit bericht krijgt zijn we al kort bij 2023. 
Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2023, niet alleen voor uzelf maar ook 
voor uw familie en naasten. 
Het was weer een moeilijk jaar met de energieprijzen en dergelijke. We hebben onze 
programma’s moeten aanpassen doch we zien dat onze leden begripvol zijn en zich ook 
aanpassen…. Waarvoor dank. 
Zodra we kunnen, gaan we terug naar de vroegere periode. 
Maar… we hebben, na corona, toch ook een goed, warm jaar gehad met meestal geslaagde activitei-
ten. 
We hopen, vanaf de lente, terug normaal op te starten. Overtuig uw buren, vrienden of wie dan ook, 
om ons eens te komen vergezellen bij onze verschillende activiteiten om later misschien lid te kunnen 
worden. 
Vergeet zeker niet tijdig uw lidgeld te betalen. We moeten begin van het jaar onze betaalde leden op-
geven en als je niet betaald hebt, ben je ook niet verzekerd en kan je geen aanspraak maken op 
deelname aan de verschillende activiteiten. 
Wij hebben al vele jaren onze vaste activiteiten. We zoeken er nieuwe en ook mensen die daaraan 
willen meewerken. Het mag zowel over sport, cultuur of van alles gaan. Als we kunnen gaan we dat 
proberen uit te voeren. 
Ook zeker gaan we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Binnen twee jaar moeten we nieuwe be-
stuursleden voordragen. Misschien iets voor jullie? 
Maak er een tof 2023 van. 
Groetjes, 
Guy Verhemeldonck. 

ONZE NIEUWJAARSRECEPTIE gaat door op DINSDAG 10 JANUARI 
van 14 tot 16 uur in het Atrium. Wij trakteren op een hapje en een 
drankje. 
Kom kennismaken met leden die je misschien anders nooit ziet door 
deelname aan andere clubactiviteiten. 
Wij hopen op een serieuze opkomst. Inschrijven is niet nodig. Iedereen 
is welkom. 

CLUBNAMIDDAG EN NIEUWJAARSRECEPTIE 

LAATSTE OPROEP OM LIDGELD TE BETALEN. 
 
Nog even de verschillende bedragen: 
 

° 28€ voor hoofd lid, (eerste lid in een gezin of alleenstaand). 
° 47€ per gezin van 2 personen (28 + 19). 
° 11€ voor iemand die verblijft in een woonzorgcentrum, 

(niet voor de thuiswonende partner). 
° 8€ p.p. voor sport bovenop het gewone lidgeld. 

(gezin + 2 X sport: 63 euro – gezin + 1 x sport: 55 euro. 
° 7,50€ tenslotte voor plusleden; zij die lid zijn in een ander trefpunt en bij ons wensen    
deel te nemen aan culturele en andere activiteiten. 

HELLO KAARTENONTWERPERS. 
 
Omwille van onze Nieuwjaarsreceptie gaan we kaarten maken op dins-
dag 17 januari 2023 om 13u30 onder de lampen van het ATRIUM. 
Tot dan, Hugo. 
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ALLERLEI 

TOETANCHAMON 

UITPAS 
 
Al verschillende jaren bieden al minstens 120 gemeenten of steden een UITPAS aan en dit aan al de 
bewoners. 
Als alles goed is, werd er een folder over de UITPAS gevoegd bij ons clubblad. 
Lees deze folder aandachtig. De UITPAS is persoonlijk en voor altijd. U dient éénmalig een UITPAS 
aan te vragen. Dat kan bij verschillende stadsdiensten. Zie folder. 
 
Wanneer u in het bezit bent van zo’n UITPAS kan u op verschillende plaatsen vermindering krijgen en 
je kan ook punten sparen waardoor je dan bepaalde kortingen of geschenken kan bekomen zoals the-
atervoorstellingen, zwembad, enz. 
De UITPAS  is bij al de aangesloten gemeenten geldig (niet alleen in MORTSEL). 
Dus … allen een UITPAS kopen (5 €voor altijd). 
 
Men kan ook een UITPAS bekomen voor het kansarmenstatuut. Dit is iets voor de mensen die bv een 
begeleiding hebben van het OCMW of in schuldbemiddeling zitten. Met dit statuut kan men bv. 80 % 
korting krijgen voor uw lidgeld en bepaalde activiteiten. Indien je in dat geval bent, neem vrijblijvend 
contact op met ons of de gemeente. (= vertrouwelijk) 
Ook als vereniging vragen wij ook een UITPAS aan zodat we binnen bepaalde tijd onze activiteiten 
kunnen melden via de stad of de gemeente. 
Info: Guy Verhemeldonck. 

M'IES 
  
De stad MORTSEL organiseert jaarlijks de M'IES. Dit zijn, zoals in de muziek, de Mia’s. 
Deze organisatie zet de verdienstelijke vrijwilligers of vereniging in het daglicht en iedereen kan erop 
stemmen. 
Het stemmen gebeurt online en loopt tot 31 januari. Einde maart worden de winnaars bekend ge-
maakt. Er zijn mooie prijzen te winnen. 
 
Okra St Bernadette zet zichzelf op de nominatielijst doch onze genomineerde is Hugo HOSTEAUX. 
Hugo is 90 geworden en is meer dan 40 jaar de drijvende kracht achter de parochie en voornamelijk 
achter OKRA ST BERNADETTE. 
Hugo was duivel doet al doch is overwegend gekend als SPORTVERANTWOORDELIJKE. Hij heeft hon-
derden fiets en wandeltochten georganiseerd alsook de legendarische fietsvakantie en zomerspelen. 
Momenteel is hij nog de verantwoordelijke voor het vervaardigen van onze verjaardagskaarten. 
 

 

DUS: stem op HUGO HOSTEAUX 
ONLINE: ga naar www.mortsel bestuift.be/m-ies-2000. Vervolgens zoek en stem op 
HUGO. 
 
Voor degene die dit niet zo goed onder de knie hebben, gaan wij folders maken om 
op HUGO te stemmen. Deze zullen tijdens het Kerstfeest of receptie aangeboden 
worden om te stemmen. 
DUS … ZET HUGO IN DE BLOEMETJES … Hij verdient dat. 
  
Guy. 

EXPO TOETANCHAMON IN TOUR & TAXIS: VRIJDAG 06/01/2023 
 
Toetanchamon, bijgenaamd King Tut, leefde in de 14° eeuw voor Christus van 1333 
tot 1323 v.Chr. Hij was al een Egyptische farao op zijn 9° jaar en overleed op zijn 19°. 
Geschiedkundig is King Tut niet van belang, ware het niet dat zijn graftombe in de Vallei 
der Koningen in Egypte volledig intact werd ontdekt in 1922, juist 100 jaar geleden. 
Farao’s werden begraven met al hun bezittingen, dikwijls zeer waardevol, vandaar dat zeer vele 
graftombes geplunderd waren vooraleer we ze terug ontdekten in de 19° en 20° eeuw. 
De expo die wij bezoeken trok al 7 milj. bezoekers op verschillende locaties in Europa en op 3.000 
m² worden meer dan 1.000 waardevolle (kunst)objecten van 3.000 jaar oud tentoongesteld, niet 
allen origineel. 
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De expo is echt een must-see en vindt plaats in Tour en Taxis, Av. 
Du Port 86C, 1000 Brussel, een grote oude industriële site, voorma-
lig overdekt goederenstation, op zich al een bezoek waard. 
 
Hoe geraken we daar: Mortsel Oude God 13u16 – Brussel 
Noord 13u52 of Berchem 13u11. In Brussel-Noord nemen wij bus 
14 aan de deftige uitgang van het Noordstation. 
Prijs: 16 euro p.p., over te schrijven op rekening Okra Berna-
dette. 
Er zijn 20 inkomtickets beschikbaar, die wij al op voorhand dienden 
te betalen. 
Info: Jan BUYCK – buyckjan@gmail.com – GSM ter plaatse : 
0486/60.09.80. 

FIETSEN EN WANDELEN 

WANDELING  WOENSDAG 18 JANUARI - Molenbos 
 
Belangrijk aandachtspunt: Daar het lijndansen (tijdelijk) op donderdag plaats  
vindt en eindigt om 12u, is het voor de lijndansers moeilijk om deel te nemen aan onze 
wandelingen die eveneens op donderdag plaats vinden en starten om 13u. 
Zij beschikken slechts over één uur tussen het einde van de les en de bijeenkomst aan het Atrium 
voor de wandeling en dit is onvoldoende tijd. Daarom plannen wij deze wandeling op een woensdag 
18 januari en zullen wij onze volgende wandelingen eveneens op een woensdag plannen zolang het 
lijndansen nog op donderdag plaats vindt. 
 
Voor onze eerste wandeling in 2023 trekken we naar het MOLENBOS in de Voorkempen. 
We voorzien een traject van 4,5 km in Schilde en Sint-Antonius. Voor de afstand van 8,5 km nemen 
we DRIEBOOMKESBERG in Westmalle erbij. 
We blijven volop in natuurgebied.  De groenblijvende struiken en hagen geven de winter nog een 
groene toets. 
De wegen zijn goed begaanbaar en het traject kan naar de omstandigheden worden aangepast. Hoge 
schoenen blijven toch nodig. 
Met een rode neus en frisse wangen komen we terug aan ons vertrekpunt: 
café 't Hemeltje waar we in juni met de fietsers picknickten. 
 
Vertrek met auto's om 13u aan het ATRIUM. 
Voor de bereidwillige chauffeurs is de route heel eenvoudig. De wegbeschrijving krijg je bij het ver-
trek. Koste delend meerijden kan voor 3 EUR. 
 
Tochtleiders: Jos (0475 21 42 36) en Harry (0485 53 55 07). 

HERDENKING 5 APRIL 1943 

BOMMEN OP MORTSEL 
 
De stad Mortsel zoekt nog verschillende vrijwilligers voor deze herden-
king. Het gaat door op WOENSDAG 05 APRIL in de namiddag. 
De bedoeling is om 936 personen hiervoor te bereiken. Symbolisch 
één slachtoffer van het bombardement. 
 
Details volgen later nog maar als je wil meedoen, gelieve dan uw 
naam op te geven aan ondergetekende aan Guy Verhemeldonck. 
 
In het kader van deze herdenkingen zijn er verschillende lezingen. 

 

De eerste lezing is op 12/1/23 door Frank Seberechts. 
 
Namenproject Antwerpen: https://tickets.mortsel.be/nl-NL/Show/Details/NAMENPROJECT-STAD-
ANTWERPEN-LEZING-FRANK-SEBERECHTS-80-jaar-5-april-12-jan-7435 
 
Alle informatie rond 5 april vind je op https://www.mortsel.be/5april1943. 
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Datum Activiteit Plaats Uur 

Ma 02 jan Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 03 jan Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Do 05 jan 
Geen Turnen Atrium 9u30 - 10u30 

Geen Lijndansen Atrium 11u - 12u 

Vr 06 jan Toetanchamon Mortsel Oude God 13u16 

          

Ma 9 jan Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 10 jan Nieuwjaarsreceptie - Geen Clubnamiddag Atrium 14u - 16u 

Do 12 jan 
Turnen Atrium 9u30 - 10u30 

Lijndansen Atrium 11u - 12u 

          

Ma 16 jan Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 17 jan Clubnamiddag - Verjaardagskaarten Atrium 13u30 - 16u30 

Wo 18 jan Wandeling Molenbos Atrium 13u 

Do 19 jan 
Turnen Atrium 9u30 - 10u30 

Lijndansen Atrium 11u - 12u 

Vr 20 jan Kegelen Loods M40 14u 

          

Ma 23 jan Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 24 jan Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Do 26 jan 
Turnen Atrium 9u30 - 10u30 

Lijndansen Atrium 11u - 12u 

          

Ma 30 jan Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 31 jan Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 


