OKRA
St.-Bernadette
SENIORENCLUB
OKRA trefpunt St. - BERNADETTE
MORTSEL - EDEGEM

FEBRUARI - SPROKKELMAAND
Februari , het korte maandeke,
kreeg meer namen om dit “kort”
misschien goed te maken…
Het is een terugkeer naar de
gewone, dagdagelijkse trend,
terwijl januari nog mee feestte
met eind december. De
nieuwjaarskaarten zijn
opgeborgen, de
nieuwjaarsbrieven zijn archief
geworden. De goede
voornemens worden soms een
beetje vergeten en de winter wil
bewijzen dat hij nog meetelt.
Ons Kerstfeest was een
voltreffer, de
nieuwjaarsreceptie een gezellige
gelegenheid. We proefden
warme worstenbroden en
appelbollen, en wandelden de
overschot van onze calorieën af
met een stevige tocht in de
natuur. De stad Luik met “La
Boverie” was een mooie,
nieuwe bestemming.
Turnen, lijndansen en (tempo)
wandelen staan terug in de
belangstelling en winterweer is
geen beletsel om toch sportief
bezig te zijn.
De winter zoekt zijn evenwicht
met nu en dan te laten voelen
wat winterweer is…
Blijf niet binnen zitten, er zijn
genoeg kansen om buiten of in
het atrium vriend(inn)en te
ontmoeten en breng gerust
liefhebbers mee - altijd welkom!
Conny
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
De feestelijkheden zijn zo goed als voorbij.
De afgelopen feesten zoals kerstfeest, nieuwjaarsreceptie
en worstenbrood en appelbollen zijn goed verteerd.
We willen wel meegeven dat OKRA St.-Bernadette
voor deze feestelijkheden een serieuze financiële
inspanning doet.
Wat legt de kas van OKRA bij per persoon?
Kerstfeest ongeveer 5,00€.
Nieuwjaarsreceptie 3,00€.
Worstenbrood 1,00€.
Als we dat vermenigvuldigen met het aantal personen
komen we al snel tot een totaalsom van +/- 750,00€
Als ge dan weet dat alles gedaan en gebracht wordt door
vrijwilligers dan kunnen we niet anders dan die mensen
in de bloemetjes zetten en waarderen.
Spijtig dat er dan toch nog soms wat kritiek komt op de
werking. Maar weet wel…. ieder doet zijn best.
We doen echter verder…..
Vergeet de winterwandeling (zie elders) niet.
Hoe lang is het geleden dat ge nog “bakharing“ gegeten
hebt ?Als er nog iemand een vergeten likeurtje of drankje in zijn kelder heeft staan,dan mag je dat steeds laten
weten.
(Versterking tijdens de wandeling !!!).
Er zijn nog enkele leden die hun lidgeld niet betaald
hebben.
Kunnen we dit zo vlug mogelijk in orde brengen zodat
we ook wettelijk in orde blijven?
OKRA St Bernadette bestaat 50 jaar en dit gaan we ook
vieren. Later meer hierover.
En nu…. Op naar de goede voornemens voor 2017!
Groeten
Guy Verhemeldonck

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem
ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR FEBRUARI
Heel onze werking steunt op de inzet van
een hele schare vrijwilligers.
OKRASPORT St.Bernadette kan gelukkig
rekenen op tal van vrijwilligers die
onbezoldigd hun talenten inzetten voor onze club
en voor onze leden.
Zonder hen was het uitvoeren van ons
aanbod onmogelijk. We weten ook dat onze
vrijwilligers overtuigd zijn van het belang
van hun inzet. Het gaat hier niet om
bezigheidstherapieën. Zij dragen een heel stukje bij

tot het gezond ouder worden van onze leden en tot
het behoud van hun onafhankelijkheid ten overstaan
van externe hulp.
Als bestuur zijn wij daar heel dankbaar voor en
zeggen hen:
“Doe zo voort, je bent goed bezig, wij waarderen
jullie enorme inzet”.
Jij kunt je waardering ook uitdrukken door je aanwezigheid op de Algemene vergadering van vrijdag 3
maart 2017 om 14u in het Atrium.

TURNEN

TEMPOWANDELEN

Elke donderdag staat onze turnjuf Monik vooraan
om in een gezellige sfeer ons tot bewegen aan te
zetten. Om 9u zijn onze turnsters en turners daar
met hun matjes. Om 10u05 is het aan de 2de groep,
zij doen de oefeningen van de grondliggers maar
gaan er liever niet meer bij liggen.
De meeste van onze donderdagmorgenleden zijn
overtuigd van het belang van hun inzet en van de
heilzame invloed er van op hun lichaam.
Zij voelen zich er goed bij.
We werken ook aan onze evenwichtszin en dat is
wel heel belangrijk als valpreventie. Op onze
leeftijd is vallen een optie en zijn de gevolgen
ervan meestal heel zwaar.
Vandaar werken we ook aan onze evenwichtszin.
Ons bestuur zet heel veel geld in op turnen en
lijndansen. Het wordt ook heel deskundig gegeven
door ervaren leerkrachten. Spijtig genoeg wordt er
te weinig gebruik van gemaakt.
“KOM MEEDOEN,
je zult er deugd aan beleven!!!”
LET OP! KROKUSVAKANTIE
Donderdag 2 maart
GEEN TURNEN
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63

0495/92.55.30

Heb jij zin om de week op een aangename sportieve
manier in te zetten?
Wel dan is tempowandelen iets voor jou.
Dat je niet alleen zult zijn met dat idee merk je wel
aan onze groep tempowandelaars.
Tempowandelen is stappen tegen een behoorlijke
snelheid (6,5 km per uur).
We doen dat recreatief zonder drang om te presteren,
gewoon om het plezier dat we er aan beleven en
omdat het deugd doet.
We vertrekken met twee groepen.
De super snellen houden het hoge tempo zo’n
driekwart uur vol.
De 2de groep doet het wat kalmer, aan een lagere
snelheid en over een iets kortere afstand.
Nadien volgt er een ontspannend moment om onze
spieren en ademhaling terug te normaliseren.
We zien elkaar elke maandag om 9u30 aan het
Atrium of aan de parking van het fort Edegem
tegenover het College.
Misschien kijk jij op dat moment meewarig uit het
raam….maar wij zijn in open lucht en genieten van
een gezonde inspanning.
Kom eens meedoen….een steeds in aantal
groeiende groep gezellige sportievelingen
wacht jou op !!!
Info: Hugo Hosteaux
03/449.66.63 - 0495/92.55.30

LIJNDANSEN
Yvonne DAANS staat elke vrijdagmorgen klaar om jullie een tof dansprogramma aan te bieden. Zij weet er
het enthousiasme in te brengen. Lijndansen is een aangename beweging zowel voor geest als voor het
lichaam. Wij verwachten jullie allemaal op post elke vrijdag om 9u30 in het Atrium. Ook voor jou die bij
‘t horen van een leuk deuntje niet op je stoel kan blijven zitten staan de deuren wijd open…Kom maar af.
LET OP! KROKUSVAKANTIE Vrijdag 3 maart: GEEN LIJNDANSEN
Info: Rosita Van Varenberg 03/440.47.94
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VOLKSSPORT: ONZE TONNERS
De laatste jaren hebben onze tonners vaak moeten afscheid nemen van spelers die jarenlang trouw elke
dinsdag in hun midden waren.
Zij willen allen die zin hebben om aan die prettige discipline deel te nemen van harte verwelkomen.
Info: Roger Van den Bussche 03/449.41.37
Wilhelmina Daans 03/449.23.85

DONDERDAG 16 FEBRUARI: WINTERWANDELING IN EDEGEM
Voor we in het ATRIUM de geuren van warme
soep en gebakken haring opsnuiven halen we
eerst een frisse neus tijdens onze jaarlijkse
winterwandeling.
Vertrek om 13 u aan het ATRIUM.
Vandaar wandelen we naar EDEGEM om van
rustige winterplekjes te genieten,o.a. Fort 5,
wandelweg Hof Ter Linden, het Hogerhagenbos en
Romeinse Put…. Dus geen extra autoverplaatsing.
We voorzien afstanden van ongeveer 6 a 8 km.
Voor het kuieren wordt een traject van 3 tot 4 km
ingelegd.
Uiteraard doet elk parcours onderweg onze
winterbar aan.
Stevige en gesloten schoenen zijn nodig.
PRAKTISCH:
Wij serveren: een borrel onderweg, en in

het Atrium lekkere wintersoep, bakharing met
gebakken aardappelen en ajuinsaus, koffie!
- PRIJS: 12,50€
INSCHRIJVEN VERPLICHT: ten laatste
op 11 februari.
- Rekening BE31 7310 0711 8155 KRED BEBB met
vermelding “ Winterwandeling”
- Of cash per BRIEFOMSLAG bij ondergetekende.
De drank aan tafel is voor eigen rekening.
De partners van de wandelaars worden eveneens
uitgenodigd evenals zij die jarenlang hebben mee
gewandeld maar de afstanden nu te lang vinden.
Zij worden in het Atrium verwacht om 15.30u.
Info wandeling: Jos WELLENS :
0475 214236
Info organisatie: Guy VERHEMELDONCK:
0495/40.08.73 of 03/449.27.63

WOENSDAG 22 FEBRUA RI
RIK WOUTERS & HET HUISELIJK GELUK in het MOMU
Wij bezochten twee jaar geleden al een geslaagde
expo in het Modemuseum in de
Nationalestraat 28 te 2000 Antwerpen.
Thans loopt er een tentoonstelling met als
thematiek, het huiselijk geluk bij de Mechelse
postimpressionistische schilder Rik WOUTERS
(1882 - 1916) en zijn vrouw Nel.
Voor de gelegenheid
werd het MoMu
ingedeeld in
verschillende kamers
van het huis van Rik
Wouters zelf, met
daarin verschillende
van zijn schilderijen.
Daarbij worden
telkens aangepaste
ontwerpen van
Belgische designers
geplaatst,
die volledig opgaan

in het thema van het huiselijk geluk.
Alle Belgische modeontwerpers werkten
mee aan dit project. Ze brachten ieder hun mooiste
stukken mee, die op zichzelf ook al een stukje
kunst zijn.
Een gids zal onze groep leiden en daarom moeten
er minimaal 15 personen mee en mogen er
maximaal 20 mee.
Afspraak om 14u aan de ingang van het MoMu,
Nationalestraat 28, te bereiken zowel met tram 7,
halte Mechelse Plein, dan 550 meter te voet, als met
tram 15, metrohalte Groenplaats en dan
200 meter te voet.
De gegidste rondleiding duurt slechts 1 uur, zodat er
zeker nog tijd is voor een natje.
Inschrijving door overschrijving van 11,00€ op
rek.nr. BE31 7310 0711 8155 met vermelding
"Rik Wouters" of met gepast geld onder briefomslag
met ook vermelding van Uw naam.
INFO : Jan BUYCK 03/288.43.91
0486/60.09.80
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VRIJDAG 24 FEBRUARI: CURLING OP TAPIJT
Wij verwachten jullie om 14u in het JOC 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 terplaatse drankjes te verkrijgen aan
onvoorstelbare democratische prijzen.
Komaf, wij leren U de spelregels en dan is het onbeperkt
genieten.
Info: Rosita VAN VARENBERG en Freddy VAN OOYEN 03/440.47.94

VRIJDAG 3 MAART: ALGEMENE VERGADERING
Er is inderdaad reeds een jaar voorbij en
wettelijk zijn we verplicht een jaarlijkse,
algemene vergadering bij elkaar te roepen.

doen en te trachten zeker aanwezig te zijn.
Zo kunnen we zien of ons werk al dan niet
gewaardeerd wordt.

Wij organiseren deze ALGEMENE
VERGADERING niet alleen omdat we het
verplicht zijn maar zeker om onze leden op
de hoogte te houden en te laten weten wat er
allemaal leeft in ons trefpunt.

We doen zeker een oproep naar onze nieuwe en
jongere leden (?). Om voor ons voortbestaan te
kunnen zorgen, hebben we nieuwe ideeën en
nieuwe mensen nodig.
Wij rekenen dus zeker op uw aanwezigheid.

Wij geven u dus een terugblik, een
toekomstblik en een financieel overzicht.
Ook de sport en de cultuur komen aan bod
en natuurlijk kan je ons ook vragen stellen.
We vragen daarom om dit jaar iets extra te

Wij zorgen voor een natje en een droogje
Dus VRIJDAG 03 MAART 2017 om 14u in
het ATRIUM
Het OKRA Bestuur van St.-Bernadette

FIETSVAKANTIE 4 t/m 8 SEPTEMBER 2017
OUD TURNHOUT - PRIORIJ van CORSENDONK
We verblijven opnieuw in de Priorij van
CORSENDONK.
Vorige vakantie vonden we het allen daar heel
tof en lag een tweede maal binnen de
mogelijkheden.
Corsendonk is bereikbaar met de fiets +/- 60km
en dat is te doen. Dus gaan we net als vorige
vakantie met de fiets vanuit Mortsel .
We vertrekken maandag 4 september en langs
een mooi Kempisch decor bereiken we
De Priorij.
Op vrijdag 8 september rijden we terug met de
fiets naar huis.

De bagage wordt door enkele OKRAvrijwilligers nagebracht.De Noorderkempen
bieden heel wat fietsmogelijkheden.
We hebben de mooie kanaaltjes, de abdij van
Postel, Baarle-Hertog, Belslijntje,
het natuurgebied de Liereman, en nog meer, te
veeleigenlijk om het op 3 dagen te doen.
Wat de organisatie betreft is er heel wat
gewijzigd ten overstaan van 2016
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Door de bepalingen van de REISCONTRACTENWET kunnen
wij als particulier geen meerdaagse reizen meer organiseren.
Door de hoofdelijke verantwoordelijkheid er aan verbonden
zijn we verplicht langs een reisbureau te stappen. In ons geval
is dat OKRAREIZEN Provincie Antwerpen. Zij doen al het
administratieve werk, de bestelling, de verzekeringen, het
BTW. Wij als trefpunt staan in voor de organisatie, promotie,
werving deelnemers, begeleiding, programma, fietstochten,
animatie.
ZO ZIET HET ER IN DE PRAKTIJK UIT:
Op ons verzoek neemt OKRAREIZEN voor ons een
optie bij de Priorij van Corsendonk voor 20 personen.
Wanneer je interesse betoont om mee te gaan meld je dat aan Hugo Hosteaux,
hugo.hosteaux@telenet.be .
Uw deelname wordt bevestigd door overschrijving van 30€ per persoon op rekening
BE31 7310 0711 8155 van OKRA St.Bernadette Mortsel: Bic KREDBEBB met vermelding
fietsvakantie 2017+1PK (eenpersoonskamer) of 2PK (tweepersoonskamer).
Dit tot uiterlijk 9 februari 2017.
Wij bezorgen uw naam en contactgegevens aan OKRAREIZEN provincie Antwerpen.
·Zij bezorgen je een bestelbon die je invult, ondertekent en terug bezorgt aan
·OKRAREIZEN (dit kan eventueel langs ons gebeuren).
·Zij gaan je vragen een voorschot te storten van +/- 25% van de reissom
uiterlijk op vrijdag 24 februari 2017 op rekening BE09 7895 5202 1257 van
OKRAREIZEN provincie Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.
Je krijgt hiervoor nog een overschrijvingsformulier.
Begin maart doen zij dan voor ons de reservatie.
Begin juli krijg je dan opnieuw een overschrijvingsformulier voor het betalen van het saldo.
De KOSTPRIJS:
Per persoon in 2 persoonskamer 340,00€ te betalen aan OKRAREIZEN
Per persoon in 1 persoonskamer 403,00€ te betalen aan OKRAREIZEN
Je moet daarbij rekening houden dat je ook 30,00€ hebt betaald aan ons trefpunt voor de
kosten die wij hebben voor de organisatie zoals bagage nabreng bv.
TOTAALPRIJS:

In tweepersoonskamer

In eenpersoonskamer

370,00€

433,00€

Dit komt dan neer op 15,00€ meer dan vorige vakantie.
In de deelnameprijs is heel wat begrepen: 5 dagen fietsplezier of wandelgenot, tochtbegeleiding,
4 overnachtingen, 4x ontbijtbuffet, 4x lunchpakket al dan niet zelf samen te stellen aan het
ontbijtbuffet, 4x driegangendiner met afwisselend vis of vlees, verzekeringen (annulatie- en
meerdaagse sportverzekering), verblijftaksen, administratieve kosten.
We hopen op voldoende belangstelling want deze scherpe prijzen zijn maar mogelijk bij een
minimum van 20 deelnemers.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.6.63 0495/92.55.30
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DAT
Do.2

ACTIVITEITEN FEBRUARI 2017
Turnen

STARTEN AAN STIPT OM
Atrium
9u en 10u

Vr.3

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Ma.6

Tempowandelen

Atrium-College

9u30

2

Di.7

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Do.9

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Do.9

Aanmeldingen fietsvakantie Priorij Corsendonk

-

-

5

Vr.10

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Zat.11

Aanmeldingen Winterwandeling

-

-

3

Ma.13

Tempowandelen

Atrium-College

9u30

2

Di.14
Di.14

OKRA-bestuursvergadering

Nevenruimte

9u30

-

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Do.16

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Do.16

Winterwandeling

Atrium

13u

3

Vr.17

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Vr.17

Vergadering sportteam

Atrium

10u30

-

Ma.20

Tempowandelen

Atrium-College

9u30

2

Di.21

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Wo.22

Tentoonstelling Rik Wouters in het Modemuseum

MOMU

14u

3

Do.23

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.24

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Vr.24

Curling

JOC

14u

4

-

-

-

Ma.27 t/m zo. 5 maart KROKUSVAKANTIE

BLZ
2

Ma.27

Tempowandelen

Atrium-College

9u30

2

Di.28

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Do.2mrt

GEEN TURNEN

-

-

2

Vr.3mrt

GEEN LIJNDANSEN

-

-

2

Vr.3mrt

OKRA Algemene vergadering

Atrium

14u

4
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