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JANUARI: LOUWMAAND
Louw komt van looien.
In januari werd de huid van
geslachte dieren gelooid.
Voor de huidige mens
spreekt dit weinig aan,
actuele naamgeving zou nu
wel anders klinken. Alle
gekheid op een stokje: Ik
wens jullie van harte, in
gewone woorden, een héél
gelukkig nieuw jaar. Moge
het vrede en vreugde
brengen, niet alleen voor ons
maar ook voor de vele
probleemsituaties over ons
aardbolletje verspreid.
Wanneer gaan we (of ook
"ze") ons (hun) verstand
gebruiken en het woord
VREDE in eer herstellen?
Ander hoofdstuk: ik wil
graag onze medewerkers
een héél groot "dank je wel"
geven. Dank zij hen krijgen
onze leden een mooi aanbod
van activiteiten om geest en
spiertjes actief te houden.
Doe zo voort.
Onze leden wens ik een héél
goed jaar vol van aangename
momenten en dat je steun
hebt aan mekaar als het eens
wat moeilijker gaat...
Een stevige knuffel van
Conny
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Aan allen een gelukkig,voorspoedig en voornamelijk
gezond 2019.
Wij, als bestuur, doen verder ons uiterste best om
voor iedereen iets aan te bieden. Het is echter niet
gemakkelijk vermits we met een ouderdom zitten
tussen 55 en 100 jaar.
We weten wel dat er een tijd komt dat ge geen sport
meer kunt doen doch we bieden nog zo veel andere
zaken aan zoals onze dinsdagnamiddag, ons
cultuurprogramma en onze verschillende
feestelijkheden.
Ook in begin 2019 hebben we al verschillende zaken
op het programma staan:
- Vergeet onze Nieuwjaarsreceptie niet en ons
worstenbrood en appelbolfestijn.
(Zie elders in ons clubblad)
- Noteer alvast 21 februari voor onze jaarlijkse
WINTERWANDELING met hapje en drankje
( later meer).
- Vergeet zeker niet uw LIDGELD te betalen
(zie elders).We moeten op 1 februari rond zijn.
- Voor alle details kan je ook terecht op onze
fantastische WEBSITE die altijd actueel is:
www.okrabernadette.be
- Opmerkingen en suggesties zijn ook altijd welkom.
En nu met z'n allen naar een goed begin van 2019.
Groetjes,
Guy VERHEMELDONCK

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem
ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR JANUARI 2019
Wij wensen jullie voor 2019 een tof BEWEGINGSJAAR met veel leuke momenten
waar jullie veel plezier aan mogen beleven.
AANZETTEN tot BEWEGEN het blijft onze boodschap voor het NIEUWE
JAAR. We hopen dat je er aan meedoet!!!.“Bewegen is een waarborg voor
GEZOND OUDER WORDEN”.
En daar sta je niet alleen voor. Samen met al onze OKRA- VRIENDEN is het een
haalbaar objectief. In onze rangen hebben we daar voorbeelden van.
Flinke tachtigers – negentigplussers 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 daar bij helpen. Er rest je nog maar
één ding, je beslissing: “IK DOE MEE”.
En wij kijken naar je uit.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.
Website: www.okrabernadette.be

TURNEN MET OKRA-SPORT EN MONIK
Op donderdag 10 januari vliegen we er met veel goede moed 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 van op de vloer doen.
LET OP!!! donderdag 27 december 2018 en 3 januari 2019 is het
GEEN TURNEN
We zouden het heel tof vinden jullie turners allen te ontmoeten tijdens onze
OKRA--Nieuwjaarsreceptie vrijdag 4 januari 2019.
Info: Hugo Hosteaux 03.449.66.63.
-2-

LIJNDANSEN MET OKRA-SPORT 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 11 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.
LET OP! vrijdag 28 december 2018 en vrijdag 4 januari 2019
is het op speciale aanvraag wel LIJNDANSEN.
We verwachten jullie allemaal op onze OKRA-nieuwjaarsreceptie
vrijdag 4 januari.
Info: Rosita Van Varenberg 03/440.47.94.

DRINGEND: LIDGELD 2019
Vanaf 2019 gelden de volgende bedragen:
25 € (ipv 23) voor hoofdlid (eerste lid in het gezin of alleenstaand)
42 € (ipv 38) per gezin van 2 personen (25 + 17)
10 € voor iemand die verblijft in een woonzorgcentrum en vanaf dit jaar geldt dit
ook voor de partner die thuis blijft wonen
Wie aan een of andere sportactiviteit (turnen, wandelen, fietsen, lijndanse sjoelen...)
deelneemt betaalt hiervoor 8 € bovenop het gewone lidgeld. Dit bedrag kan je
echter op vertoon van je lidkaart bij je ziekenfonds terugvorderen.
Let wel dat je kaart moet voorzien zijn van de juiste kleefzegels, 1 voor 2019 en ook
1 voor sport. Deze zegels ontvang je na betaling.
Aan niet-leden die graag ons agendablad ontvangen en af en toe deelnemen aan uitstappen of feestelijkheden vragen we een bijdrage van 7,50 €.
We startten reeds met het innen van cash lidgeld in het Atrium op
dinsdagnamiddag, en kan je ook betalen door overschrijving op rekeningnummer
BE31 7310 0711 8155 van OKRA.
Vergeet ook niet nieuwe aansluitingen, stopzetting, verhuizing of verandering van
telefoonnummer steeds door te geven.
Op voorhand bedankt.
Info: Ann Deckers 0486/37.27.68
TERUGBETALING van JE LIDGELD voor OKRASPORT(de sportzegel):
De leden van CM:
Zij gaan met hun lidkaart voorzien van de sportzegel 2019 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 krijge
hun lidgeld terugbetaald.
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TEMPOWANDELEN
Nu in putteke winter kan een uurtje buiten sporten 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. Nadien is er als afsluiting
een afkoelingsmoment voorzien
We werken momenteel in 3 groepen. De snelle stappers die heel het parcours
afwerken 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 deugddoende 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 4 januari.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.

VERJAARDAGSKAARTEN
Wij willen onze gelukwensen aan onze jarige OKRA-leden een eigen
OKRA-karakter geven. Een middel daartoe is onze wenskaarten zelf maken.
Op dinsdag 4 december had al een 1ste workshop plaats in het Atrium.
Mooie werkjes kwamen tot stand in acryl, aquarel, collages.
Liesbeth Dellaert, Ann Deckers, Janusz Golaszewski, Jo Vertommen en
Hugo Hosteaux lieten hun talenten spreken.
Mia Seghers had thuis gewerkt een leverde ons een stel mooie kaartjes af.
Ook Kris Vertommen bezorgde ons twee prachtige zelfgemaakte kaartjes in
30 exemplaren.
Schitterend werk waarvan jullie jarigen van januari 2019 de eerste resultaten
kunnen bewonderen.
En we werken verder, op dinsdag 15 januari om 13u30 in het Atrium. Als er nog
leden zijn die willen meewerken, kom maar af op onze 2 de workshop.

VRIJDAG 4 JANUARI 2019: NIEUWJAARSRECEPTIE
Onze traditionele en verzorgde NIEUWJAARSRECEPTIE gaat dit jaar door op
VRIJDAG 4 JANUARI 2019 in het ATRIUM van 14 u tot 16 u.
Wij zorgen voor de hapjes en de drankjes. IEDEREEN van onze vereniging wordt
uitgenodigd. INSCHRIJVEN is NIET nodig maar zorg zelf voor een goed humeur
en kom kennis maken met de andere leden van de onderafdelingen.
Wij rekenen dit jaar zeker op onze NIEUWE en JONGERE leden
Allen van harte welkom.
Info: Guy Verhemeldonck
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DINSDAG 8 JANUARI 2019:
WORSTENBROOD EN APPELBOLLEN
Op DINSDAG 8 JANUARI 2019 gaan we
weer ons traditioneel WORSTENBROOD of
APPELBOL eten in het ATRIUM.
We serveren om 15 u met een koffietje.
INSCHRIJVEN is VERPLICHT tot uiterlijk
4 januari.
PRIJS: 3 € per stuk.
Te betalen cash met briefomslag bij
ondergetekende met vermelding:
naam - aantal én appelbol of worstenbrood
of via rekening: BE31 7310 0711 8155
met dezelfde vermelding als hierboven.
Smakelijk!
Guy VERHEMELDONCK

DONDERDAG 17 JANUARI: WANDELING IN PEERDSBOS
Het Peerdsbos is een natuurgebied ten noorden van Antwerpen. De naam Peerdsbos
dook voor het eerst op in 1434 als “Peertsbusch”.
Gelegen op het gebied van zowel Brasschaat als Schoten is het Peerdsbos het oudst
bekende wandelbos van de hele provincie. Het maakt deel uit van een domein dat
bestond uit akkers, weiden en bos.
In 1280 werd het door Isabella van Breda aan het gasthuis van Antwerpen
geschonken. Het hele gebied werd in pacht gegeven. Het domein voorzag in de
noden van het Antwerpse gasthuis.
In de loop der tijden werden grote delen van het oorspronkelijke domein verkaveld
en verkocht, waarbij het huidige Park van Brasschaat tot stand kwam.
Anno 2013 was er nog ongeveer 148ha aaneengesloten bos over.
Vanaf 1 juli 1935 werd het domein voor een symbolische huur van 1 frank per jaar
voor de duur van 99 jaar in pacht gegeven aan de stad Antwerpen op voorwaarde dat
het als recreatieoord voor het grote publiek opengesteld moest worden.
Momenteel horen de gronden en de gebouwen van het sportcentrum toe aan de
Vlaamse Overheid. Het beheer ervan werd toegewezen aan het Agentschap voor
Natuur en Bos.
Vertrek: Atrium 13u. Kostendelend meerijden kan.
Info: Albert Verherstraten tel. 03/449.96.59
Raymond Pirée
tel. 03/449.50.80
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ELEKTRISCH FIETSEN
In ons clubblad van december 2018
hadden we het over de aanschaf,
de kostprijs en de plaats van de motor
op de elektrische fiets.
Nu in t’ kort wat uitleg over de
BATTERIJ.
Heel belangrijk want zij levert de
energie voor de trapondersteuning.
We vinden drie soorten batterijen die
geplaatst worden op de fietsen:
- de nikkel-metaalhybride (NIMh),
- de Li-ion accu (Li-ion mangaan),
die op 80 à 90% van de fietsen geplaatst wordt
- de Litium-ion-polymeer accu voor wie de Mont Ventoux wil beklimmen.
Of het nu een batterij van 24 of 36 volt is maakt niet uit,
de motor is aan de spanning aangepast.
De actieradius: hoe ver je kunt rijden hangt in hoofdzaak af hoe je rijdt, hoeveel
ondersteuning je vraagt, in de stad met veel stoppen en starten, de bandenspanning,
wind, buitentemperatuur, je gewicht, de ouderdom van de batterij en of je de versnellingen juist gebruikt.
Bandenspanning is heel belangrijk: harde banden, minder wrijving, minder weerstand en grotere actieradius. Zet ze gerust op 4,5 à 6 Bar. Wanneer het heel warm is
zet je de fiets best in de schaduw, de bandenspanning kan anders iets te veel worden.
Levensduur: De nieuwe batterij geeft je een actieradius van 100 tot 120km naar gelang de ondersteuning die je vraagt. Bij veroudering gaat dit stilaan achteruit. Het 2 de
jaar halen we misschien nog 80km en na 4à5 jaar nog 40 à 60km. Een nieuwe batterij kost algauw 600 tot 900€ maar hele nachten opladen kost je ook een pak geld.
De meningen om je batterij te laten renoveren lopen sterk uiteen zodat we daar
moeilijk een raad kunnen over geven.
Overwinteren: neem de batterij van de fiets en berg ze op in een droge niet al te
koude ruimte. Laad ze maar op tot +/- 80% van de capaciteit. Vergelijk dat met een
ballonnetje, heel hard opgeblazen is die na enkele uren al heel slap, wanneer je hem
niet te hard op blaast houdt die het wel een paar weken uit.
Ook al gebruik je de fiets niet of zelden laad je batterij toch regelmatig bij tot
80% om het langzaam verlies aan capaciteit te compenseren. Een lege batterij leidt
veel schade.
Volgende maand geven we de rest van wat je moet weten over je E-bike.
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WOENSDAG 23 JANUARI: TENTOONSTELLING
“DE GROOTE OORLOG VOORBIJ 1918 - 1928”
WAR HERITAGE INSTITUTE - KONINKLIJK LEGERMUSEUM
Deze tentoonstelling overloopt eerst de bevrijdingsoffensieven en gaat vervolgens in op de tien jaar na de
Wapenstilstand. Tien jaar van hoop en ontmoediging, van heropbouw en toekomstige economische crisis,
van vernieuwde democratie en opkomst van het fascisme, van zorgeloze "dolle jaren" en angst voor de
toekomst.
Nu eens geen kunst maar geschiedenis met meer dan 1.000 collectiestukken uit de reserves van het
Legermuseum en van internationale musea en privéverzamelaars op 1.200 m².
Op mijn vraag zal een hogere reserveofficier van de Luchtmacht ons gidsen en dit is een hele eer, want
normaal leidt hij buitenlandse militaire delegaties rond.
Nadien is er nog tijd voor een niet gegidst bezoek aan delen van het Legermuseum, zoals de zalen met de
pantsers en de lucht- en ruimtevaart. Deze laatste zaal is ook van op hoogte te bewonderen vanuit de
cafetaria.
Zoals voor het bezoek aan het Automuseum, gaan wij met de trein en op speciaal verzoek vertrekken wij
vanuit het station Mortsel Oude-God onder leiding van Jos Wellens.
Samenkomst: 12u en zelf aankopen van senioren ticket naar station Merode.
Vertrek IC 3133 om 12u18 perron 2.
Om 12u42 overstappen in Vilvoorde van perron 2 naar perron 4.
Vertrek S4 2163 om 13u05.
Aankomst in station Merode om 13u20.
Vandaar 15 minuten te voet naar de ingang van het Legermuseum, Jubelpark 3, 1000 Brussel, alwaar wij
verwacht worden om 13u45 voor de rondleiding van 1,5 uur die begint om 14u.
(Diegenen die willen vertrekken vanuit Berchem nemen dezelfde trein om 12u13. Treinticket eveneens
zelf aan te kopen).
De eerste 15 ingeschrevenen mogen mee aan 7,00 € p.p. over te schrijven op rekeningnr.
BE31 7310 0711 8155 van OKRA St.Bernadette of contant met gepast geld en vermelding van Uw naam
en " Legermuseum".
Info: Jan BUYCK - buyckjan@gmail.com - 03/288.43.91

CULTUURACTIVITEITEN 2019 - OKRA ST.-BERNADETTE
1. WOENSDAG 23/01/2019: Expo " De Groote oorlog voorbij 1918-1928" in het Koninklijk
Legermuseum, Jubelpark 3, 1000 BRUSSEL
2. WOENSDAG 13/02/2019: Expo "Schelde, stroom van beelden" in het Museum Albert Van Dyck,
Brasschaatsebaan 30 in 2970 SCHILDE.
3. MAANDAG 18/03/2019: Het museum van de misdaad in het STAM, Godshuizenlaan 2, 9000 GENT
4. DONDERDAG 25/04/2019 (of WOENSDAG 03/04/2019): Daguitstap naar het Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika of kortweg het nieuwe Afrikamuseum, Leuvensesteenweg 13,
3080 TERVUREN.
5. WOENSDAG 29/05/2019: Themawandeling in Antwerpen door een gids van Expeditie de Stad (het
vroegere Antwerpen Averechts) of door een stadsgids.
6. WOENSDAG 19/06/2019: Bezoek aan het Europees Parlement. Daguitstap.
7. DONDERDAG 18/07/2019: De traditionele zoektocht gevolgd door B.B.Q. in het atrium.
8. WOENSDAG 18/09/2019: Daguitstap in de haven met een autobus en een havenheld.
9. WOENSDAG 02/10/2019: Een natuurwandeling in Fort 7
10. WOENSDAG 13/11/2019: Daguitstap met autobus naar Belgoprocess, Gravenstraat 73 in DESSEL,
waar wij ISOTOPOLIS bezoeken
11. WOENSDAG 11/12/2019: Bezoek aan het FIBAC (Filips Ingrid Belgian Art Center), Jozef
Wauterstraat 21, 2600 BERCHEM, waar een collectie Belgische abstracten te ontdekken valt.
Enkel mogelijk voor groepen.

-7-

ACTIVITEITEN JANUARI 2019

DATUM

STARTEN AAN STIPT OM

Ma.24dec Tot zo. 6 jan. KERSTVAKANTIE

BLZ

-

-

-

Ma.31dec

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

4

Di.1jan

NIEUWJAAR - Geen clubnamiddag

-

-

1

Do.3
Vr.4
Vr.4

Atrium
Atrium

9u30
14-16u

2
3
5

Ma.7

GEEN turnen
Lijndansen
OKRA - NIEUWJAARSRECEPTIE
Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

4

Di.8

OKRA-Bestuursvergadering - Hugo

Nevenruimte

-

-

Di.8

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Do.10

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.11

Lijndansen

Atrium

9u30

3

Ma.14

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

4

Di.15

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Di.15

Workshop verjaardagskaarten

Atrium

13u30

4

Do.17

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Do.17

Wandelen: Peerdsbos

Atrium

13u

5

Vr.18

Lijndansen

Atrium

9u30

3

Ma.21

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

4

Di.22

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Wo.23

Expo: De grote oorlog voorbij

Stat.Mortsel OG

12u

7

Do.24

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.25

Lijndansen

Atrium

9u30

3

Ma.28

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

4

Di.29

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Do.31

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.1feb

Lijndansen

Atrium

9u30

3

Ma.4feb

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

4

Di.5feb

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1
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