OKRA trefpunt St. - Bernadette
Mortsel - Edegem
www.okrabernadette.be

CLUB 55+

Jaargang 32, nummer 1
Januari 2021

BESTUURSMEDEDELINGEN
Beste vrienden allemaal,
Het is niet gemakkelijk om in deze tijden een positieve noot te brengen maar toch wil
ik samen met jullie rekenen op een beter 2021.
Wat de veiligheidsmaatregelen zijn weten we ondertussen allemaal en ik ben ervan
overtuigd dat onze generatie zich wel degelijk houdt aan die maatregelen en
voorzichtig is.
Tijdens " de Warmste Week" ( tussen Kerst en Nieuwjaar) is het onderwerp :
DANKBAARHEID en MENSEN BEDANKEN.
In het kader van deze warmste week wil ik u allen bedanken omdat we alles tot op
heden hebben doorgeworsteld. Voor zover ik weet heeft iedereen zijn best gedaan.
Wij, als bestuur, zijn de eerste die hopen op een herstel zodat we iedereen kunnen
geven wat ze verdienen.
Wij beloven nu al dat we ons uiterste best zullen doen.
We moeten echter vooruit en daarom zou ik willen aandringen om toch tijdig uw
LIDGELD te betalen (zie elders).
Akkoord.... we hebben in 2020 niet veel gehad doch ik kan me toch moeilijk
voorstellen dat dit een reden zou zijn om geen lid meer te blijven.
We hebben in het verleden toch altijd ons uiterste best gedaan en u weet... het ligt
niet aan ons.
Wij rekenen op jullie fair play.
Nog een spijtige mededeling: Onze ex - voorzitter en duivel doet al CONNY is
opgenomen in het ziekenhuis en zal mogelijk niet meer thuis kunnen wonen.
We wensen haar het beste.
We willen ook graag mensen ondersteunen. Laat ons weten of we eventueel iemand,
zeker een alleenstaande op een of andere manier kunnen helpen. Laat iets weten.
En toch willen we jullie een gezond en gelukkig 2021 toewensen
Samen komen we er wel door en.......blijf gezond.
Groetjes
Guy VERHEMELDONCK
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LIDGELD VOOR HET JAAR 2021
Na een bewogen jaar dat heel wat beperkingen met zich meebracht op ons verenigingsleven
durven wij toch hopen op een grote solidariteit onder onze trouwe leden in de hoop er na een
moeilijke winterperiode met z'n allen weer volop van te kunnen genieten. Daarom bieden wij
u alsnog de gelegenheid het lidgeld te vernieuwen via overschrijving op onze Okra
bankrekening "BE31 7310 0711 8155" met vermelding “lidgeld + aantal pers. + al dan
niet sportbijdrage”.
Maar ook zij die liever cash betalen kunnen steeds terecht in ons clublokaal tussen 2u en 4u.
Het bedrag blijft onveranderd:
- 25€ voor hoofdlid, (eerste lid in een gezin of alleenstaand)
- 42€ per gezin van 2 personen (25 + 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 bedrag wordt door uw ziekenkas terugbetaald op aanvraag.
-7,50€ tenslotte voor plusleden. Zij die lid zijn in een ander trefpunt en bij ons wensen
deel te nemen aan culturele activiteiten.
Na betaling ontvang je samen met het volgende clubblad een gewone lidkaart die geldig is
tot einde 2021 en een tweede kaart als deelnemer bij sportactiviteiten. De nieuwe kaarten
moeten niet meer voorzien worden van kleefzegels en zijn telkens voor 1 kalenderjaar geldig.
Ben je graag steeds bereikbaar vergeet dan vooral niet bij verhuis je nieuwe adres door te
geven, alsook verandering van telefoon, gsm en/of email adres. Liefst rechtstreeks aan Ann
Deckers (adres en telefoonnummer zie onderaan).
Via deze weg zullen steeds alle verantwoordelijken hiervan op de hoogte worden gebracht.
Meer info: Ann Deckers
"ann.ie.deckers@skynet.be" of 0486 37 27 68 / 03 440 49 98.

SPORT IN 2021
Na de verkiezing tijdens de Algemene Vergadering in maart dit jaar heb ik een belangrijk
pakket van de taken van de sportverantwoordelijk Hugo Hosteaux overgenomen. Zijn
sportafdeling was zeer actief en bood verschillende disciplines aan voor elk wat wils: elke
maandag tempowandelen, 2 maal per maand fietsen, 1 maal per maand wandelen, elke week
turnen en lijndansen, elke maand kegelen, elke week volkssporten en tenslotte nog een
jaarlijkse fietsvakantie. Welke sportvereniging doet beter! Zijn motto was vooral ‘bewegen’.
Ik heb meer tijd gekregen dan me lief was om me in te werken in mijn nieuwe functie.
Al onze activiteiten moesten we stop zetten omwille van corona maar nu het vaccin bijna
toegediend kan worden, klaart de hemel op en kunnen we terug plannen maken. In 2021
willen we terug al onze activiteiten organiseren om de twee lockdowns zo vlug mogelijke te
vergeten. Toen hebben we gevoeld dat we naast bewegen ook de sociale contacten hebben
gemist en dit willen we inhalen door opnieuw mensen samen te brengen met veilige
bijeenkomsten. Wanneer we terug zullen mogen opstarten is nog niet geweten maar aan
enthousiasme zal er geen gebrek zijn, ook niet voor de nieuwe medewerkers die de ploeg
komen versterken. Wij hopen dat jullie respons groot zal zijn, alleen dan kan het lukken.
We maken het in 2021 weer goed, dat wens ik u van harte voor het nieuwe jaar.
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MAANDAG 19 APRIL: OPERETTEGALA
Okra regio Antwerpen organiseert nog eens een operettegala.
De 4 solisten en het orkest van het Vlaams Muziek Theater nemen je mee naar een
wereld waar muziek en liefde heersen en waar dromen werkelijkheid worden.
Datum/uur : maandag 19 april, aanvang 14u30, einde 17u.
Plaats : Zaal ELCKERLYC, Frankrijklei 85-87.
Prijs : leden 30 € – niet-leden 38 €.
Inschrijven : voor 5 februari 2021.
Bereikbaarheid : Bus 32 : Eindhalte Quellin – Tram 7 : Halte Nationale Bank.
Tram 15 : Halte Opera.
Ingeval ook deze activiteit zou worden afgelast wegens corona, dan uiteraard
volledige terugbetaling
INFO : Jan BUYCK – buyckjan@gmail.com – tel : 03/ 288.43.91

WOENSDAG MEI: DE UITGESTELDE TRIP
NAAR DE BETUWE EN GORINCHEM
Deze in mei 2020 uitgestelde daguitstap van OKRA regio Antwerpen wordt in 2021
hernomen.
Kort ter herinnering het programma :
In Leerdam (Nederland) wordt ingescheept om 10u op de “Parel van de Ligne” voor
een drie uur durende vaart door het Lingelandschap. De Linge is de langste rivier
van Nederland en de Betuwe maakt deel uit van Natura 2000, beschermde natuur in
Europa. Zowel de ochtendkoffie/thee en koek, als het warm/koud buffet
(o.a. 3 warme vleesgerechten, rijst, warme groentes, friet) worden aan boord
genuttigd.
We varen drie uur, en krijgen GPS-gestuurde informatie over de dorpjes en
bezienswaardigheden onderweg
Na de lunch brengen de bussen ons naar de levendige vestingstad Gorinchem voor
een stadsbezoek tot 17u .
In de bekende ‘Gouden Leeuw’ te Terheijden volgt er nog een koffietafel.
Wanneer : woensdagen 26 - 19 -12 mei in deze volgorde, waarbij woensdag
26 mei onze voorkeurdatum is. Om de uitstapdatum zo eerlijk mogelijk te laten
verlopen, moest ik van de Nationalestraat drie keuzedatums opgeven.
Prijs : leden 60 €/pp – niet-leden: 70 €/pp. over te schrijven op rekening
BE31 7310 0711 8155 van OKRA Bernadette met vermelding “BETUWE” vóór
uiterlijk 5 maart 2021. : Annulatiekosten voor 3 mei : 15 €, vanaf 3 mei: 30 €.
Vervangen mag altijd en volledige terugbetaling ingeval van coronamaatregelen.
Info: Jan BUYCK – buyckjan@gmail.com – tel 03/288.43.91
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FLANDRIEN MET PENSIOEN
Na een 20 jaar gaat onze spelverdeler met rust.
Elke maand vouwde FRITS honderden vellen papier tot de vertrouwde
" 't Hoffe Riethjes ", stak ze in de OKRA-magazines en telde ze per wijk af.
Hij liet er geen gras over groeien. Direct sprong hij op zijn fiets om de zware
boekjes en ons clubblad bij de 15 tot 18 wijkverantwoordelijken te bezorgen.
Daarvoor legde deze flandrien tijdens de voorbije jaren bijna 10.000 km af.
Een paar jaar geleden kwam hij met zijn zwaar beladen fiets ten val.
Na herstel van zijn breuk fietste hij weer elke maand zijn OKRA-tour.
Sindsdien werd hij door Jos bijgestaan.
Frits wil het wat rustiger doen.
Sinds oktober heeft Hilde Rolus de verdeling per wijk op zich genomen.
Dan komt ons team voor de verdere bezorging in actie: Albert, Ann, Frieda,
Hugo, Jetje, Jo, Jos, Lidwina, Liliane, Michel, Monique, Reinhilde, Rosita.
Frits blijft zijn eigen wijk verzorgen. Dank u Frits!
Met de boekjes, e-mail en website houden we jullie op de hoogte.

Aan al onze leden
een Zalig Kerstfeest
en een gelukkig
en voorspoedig 2021
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Administratief
verantwoordelijke
Ann Deckers
0486 37 27 68
ann.ie.deckers@skynet.be

Clubnamiddag
Rosita Van Varenberg
03 440 47 94
freddy.vanooyen@skynet.be

Redactie en vormgeving
Gerd Swartelé
03 449 55 13 / 0478 93 34 87
g_swartele@hotmail.com

Sport
Hugo Hosteaux
03 449 66 63
hugo.hosteaux@telenet.be

Webmaster
Herman Stevens
03 366 27 85
stevens_herman@skynet.be
www.okrabernadette.be

Financiën
Walter Vandenbussche
0475 56 78 62
waltervandenbussche@skynet.be
Rekeningnummer OKRA
BE31 7310 0711 8155
KRED BEBB

Cultuur
Jan Buyck
03 288 43 91
buyckjan@gmail.com
Feest - Evenementen
Guy Verhemeldonck
03 449 27 63 / 0495 40 08 73
guy.verhemeldonck@telenet.be

Dispatching:
Hilde Rolus
03 440 20 17
hilde.rolus@skynet.be

Jos Wellens
0475 21 42 56
Jos.wellens700@gmail.com
en wijkverantwoordelijken
Onze website
www.okrabernadette.be
Aan alle medewerkers
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