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FEBRUARI - SCHRIKKELMAAND
Om de vier jaar schrikkelt de
lengte van de maand van 28 naar
29 dagen – vandaar…
Volop winter (of zo zou het
moeten zijn), met de nodige kou,
sneeuw, regen, verkoudheden, griep,
je kiest maar waarom je liefst lekker
zou willen binnen blijven. Hoewel,
met aangepaste kleding en
gemakkelijke schoenen kan een
koude “rode neus” wandeling een
weldaad zijn voor je gezondheid.
Je krijgt, begin februari, ’s avonds al
terug ruim al een half uur later
daglicht! Het koudste, kortste
maandje is nog zo slecht niet!
Als we terugkijken naar de voorbije
maand hadden we een ruim
bijgewoonde nieuwjaarsreceptie met
de nodige natjes en droogjes.
We volgden de Antwerpse folklore
met lekker warm worstenbrood en
appelbollen, “wandelden” met een
waterbus, en bezochten de campus
Middelheim. Met een aanbod van
turnen, lijndansen,
ontmoetings-moment
dinsdagnamiddag, cultuur bezoeken
en zoveel meer, hebben we geen tijd
over om griep te krijgen…
Welgemeend “dankje” aan onze
medewerkers. Geen zin om mee te
helpen ?
Je kan kiezen waar of hoe en
nieuwe ideeën zijn altijd welkom!
Conny
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Voila,de eerste maand zit er al op maar het is nog
even wachten op betere temperaturen.
Het Kerstfeest is al geruime tijd achter de rug, de
Nieuwjaarsreceptie was een schot in de roos en
de worstenbroden en appelbollen gingen goed
binnen. We werken al aan de volgende
activiteiten, zoals de winterwandeling, de
algemene vergadering en de quiz (zie elders) .
We zouden toch nog eens willen benadrukken dat
je tijdig moet inschrijven voor elke organisatie
want het is voor ons dikwijls moeilijk om
nabestellingen te doen.
Het is de laatste maand dat je uw LIDGELD kan
betalen. Je kan dit doen op dinsdagnamiddag
maar liefst via onze rekening BE31 7310 0711
8155. Voor de dames: gelieve in te schrijven met
uw meisjesnaam .
Bedrag is 23 € + 8 € ingeval je sport doet .
Je kan ook steeds op vakantie gaan via OKRA.
De nieuwe Reisbrochure is te verkrijgen via
CONNY.
We zoeken nog steeds mensen die willen tappen
tijdens onze quiz op 9 maart. Kandidaten
kunnen zich bij ondergetekende melden.
Vergeet zeker niet een ploeg te zoeken of samen
te stellen voor onze QUIZ. De plaatsen zijn
beperkt. Laat tijdig weten of je meedoet.
Wij vragen een extra inspanning om naar onze
ALGEMENE VERGADERING te komen op
VRIJDAG 2 MAART.
Voor ieder nog een goed voorjaar.
Tot ziens of tot horens.
Guy VERHEMELDONCK

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem

ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR FEBRUARI 2018
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 2 maart om 14u in het Atrium.
VRIJWILLIGERS zijn NIET TE BETALEN, zij ZIJN ONBETAALBAAR

LIJNDANSEN

TURNEN
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 geen optie en de gevolgen ervan zijn
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 naar ons oordeel te weinig gebruik van gemaakt.
“KOM MEEDOEN, je zult er deugd aan beleven!”

LET OP! KROKUSVAKANTIE
DONDERDAG 15 FEBRUARI GEEN TURNEN
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63

0495/92.55.30

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 16 FEBRUARI
GEEN LIJNDANSEN
Info: Rosita Van Varenberg
03/440.47.94

VOLKSSPORTEN - 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
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TEMPOWANDELEN
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 drie groepen. De super snellen houden het hoge tempo zo’n
driekwartier vol.
De 2de groep doet het wat kalmer, aan een lagere snelheid en over een iets kortere afstand.
De derde groep maakt er een deugddoende wandeling van.
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

WOENSDAG 14 FEBRUARI
HET MAURICE VERBAET ART CENTER
Vanaf september 2015 biedt het befaamde gebouw van de voormalige Antwerpse
Waterwerken (A.W.W.) aan de Mechelsesteenweg 64 , 2018 Antwerpen onderdak aan de
kunstcollectie van Maurice Verbaet (mvAc) .
Maurice Verbaet was van jongsaf een verzamelaar van vooral vooroorlogse Belgische kunst,
verzameling die in zijn geheel onder de hamer werd gebracht om met de opbrengst zich nu te
richten op de Belgische kunst van na de oorlog, voornamelijk van de jaren tussen '45 en '75'.
Het is deze nieuwe verzameling die tentoongesteld wordt op de gelijkvloerse verdieping van
1400 m² in de iconische toren van de A.W.W., die ingehuldigd werd in 1965, zodat het
architecturale en picturale plaatje klopt. Naast burelen voor de medewerkers, is er in het
gebouw ook een congresruimte, een studiecentrum, een kunstgalerie en een loft waar
studenten en onderzoekers kunnen verblijven.
Het mvAc is geen museum in de klassieke betekenis van het woord, maar een
langetermijnproject om "onderbekende" belgische kunstenaars van na WOII terug onder de
aandacht te brengen door hun werk te tonen, niet alleen hier in Antwerpen, maar ook in
binnen- en buitenlandse musea.
Wij zullen om 14u voor 1,5 uur gegidst worden doorheen het gebouw en de collectie aan een
prijs van 200€ voor 15 personen + 14€ p.p. boven de 15 personen. U kan inschrijven tot 4
februari, datum waarop ik één of twee gidsen dien te bestellen, door 14€ p.p. over te
schrijven op rekeningnr. BE31 7310 0711 8155 van OKRA St.-Bernadette met de
vermelding "A.W.W." of met gepast geld onder briefomslag met vermelding van uw naam.
We geraken daar door tram 7 te nemen in Mortsel, ten laatste om 13u34, om na ongeveer 20
minuten af te stappen aan de halte Van Bree (t.h.v. het pleintje aan de vroegere A.W.W.)
Info : Jan BUYCK : tel 03/288.43.91 of buyckjan@gmail.co m
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DONDERDAG 15 FEBRUARI: WINTERWANDELING
We starten om 13u. aan het ATRIUM. Wij kunnen vertrekken in 3 groepen en je kan kiezen voor 8 – 6 of 4km.
We wandelen langs de oude spoorwegberm met z’n nieuwe beeldhouwwerken, Klein Zwitserland, domein
Cantincroy en Fort 4.
Ergens komen wij ook onze winterbar tegen waar je uw binnenste kan verwarmen.
Wij rekenen voornamelijk op onze nieuwe leden (bv. tempowandelaars van maandagmorgen) om eens
kennis te komen maken met onze festiviteiten.
Na de wandeling serveren wij in het Atrium een lekkere wintersoep en heerlijke hotdogs met zuurkool.
INSCHRIJVEN tot 10 februari: ofwel cash in briefomslag ofwel via rekening
BE31 7310 0711 8155 met vermelding WINTERWANDELING PRIJS: 10€
Info: Guy VERHEMELDONCK – 0495 40.08.73

VRIJDAG 23 FEBRUARI: CURLING OP TAPIJT
Vrijdag 23 februari 2018 verwachten wij 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 2 MAART: ALGEMENE VERGADERING
Dit is ook iets dat elk jaar terugkomt.Wij zijn het, als erkende vereniging, verplicht om een jaarlijkse
ALGEME VERGADERING te houden. We geven een overzicht van het afgelopen jaar en bekijken onze
plannen voor de toekomst. Er kunnen ook vragen gesteld worden of voorstellen gedaan, van gelijk welke aard.
Als bestuur, werken we het hele jaar door en wij durven dan ook vragen om ons werk te waarderen door
aanwezig te zijn op deze vergadering. Het zal ons een hart onder de riem steken.
Wij van onze kant zorgen voor een hapje en een drankje en….. Natuurlijk zijn we nog steeds op zoek naar
nieuwe medewerkers of bestuursleden. We moeten aan de toekomst denken en misschien een nieuwe wind
laten waaien. Dus, doe uw best en laat u zien op de ALGEMENE VERGADERING op VRIJDAG 2 MAART
om 14u in het ATRIUM
Tot dan
Guy VERHEMELDONCK

VRIJDAG 9 MAART: QUIZ
Na een tussenpauze van een jaar gaan we er terug tegen aan.
We organiseren onze 9de Quiz in het ATRIUM op VRIJDAG 9 MAART.
We starten om 14u. Ge kunt nu al beginnen met een ploeg samen te stellen van 4 à 6 personen (niet meer).
Indien ge geen ploeg kunt samenstellen is het mogelijk ook individueel in te schrijven.
Wij zorgen er voor dat ge in een ploeg wordt ingeschakeld.
Het is een quiz met allerhande weetvragen en onderwerpen. Het is een zeer gewone en niet moeilijke quiz die
wordt ingericht om u eens te amuseren.
Ge zoekt ook een ploegnaam.
De quiz loopt over 8 rondes en 2 rode-draadrondes.
Ook muziek zal aanwezig zijn.
Het is misschien nog lang, doch er kunnen slechts 15 ploegen van maximum 6 personen deelnemen, dus…zie
dat ge er op tijd bij zijt.
Laat bij ondergetekende weten of ge een ploeg hebt.
INSCHRIJVEN (ter plaatse te betalen) = 2€ per persoon
Info: Guy VERHEMELDONCK - 0495/40.08.73 - 03/449.27.63 of
g.verhemeldonck@gmail.com
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PAASMAANDAG 2 APRIL EN DINSDAG 3 APRIL
OPERETTE: DE VOGELHANDELAAR
OKRA Regio Antwerpen organiseert zoals elk jaar opvoeringen , min of meer
exclusief voor de regio, dit maal bovenvernoemde operette in de
Arenbergschouwburg in de
Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen,
telkens om 14u30.
U kan tot uiterlijk 11 februari bij mij
inschrijven aan 28€ voor leden of 35€
voor niet-leden door
overschrijving op rekeningnr.
BE31 7310 0711 8155 van OKRA
St. Bernadette met de vermelding
"De Vogelhandelaar " EN GEWENSTE
DATUM 2 OF 3 APRIL! of onder
briefomslag met gepast geld en
vermelding van uw naam en gewenste
datum. Van zodra de toegangskaarten
beschikbaar zijn bij mij, zal ik deze
dinsdagnamiddag meebrengen in het
atrium en verder ter beschikking laten
achter de toog van het Atrium, voor turners en lijndansers die mee willen gaan.
Info : Jan BUYCK - tel 03/288.43.91 - buyckjan@gmail.com

FIETSVAKANTIE
WEEKEND 25 - 26 - 27 AUGUSTUS

Ons fietsvakantieteam is volop bezig met de voorbereidingen.
Zaterdag vertrekken we met de fiets vanuit Mortsel. We zijn in de buurt van Breda
aan het zoeken naar verblijfmogelijkheden voor 2 overnachtingen.
Zondag plannen wij een rondrit in de bosrijke omgeving van Breda.
Maandag keren wij dan per fiets terug naar Mortsel.
We voorzien ook een programma voor de niet-fietsers die met de auto naar ons
verblijf in de buurt van Breda kunnen komen.
We hopen in ons clubblad van maart alle nodige informatie te kunnen meegeven.
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DAT
Do.1
Vr.2
Zo.4
Ma.5
Di.6

ACTIVITEITEN FEBRUARI 2018
Turnen
Lijndansen
Laatste dag aanmelden M. Verbaet Art Center
Tempowandelen
Clubnamiddag

Do.8

Turnen

Atrium

9u en 10u05

2

Vr.9

Lijndansen

Atrium

9u30

3

-

-

-

Atrium/Fort 5

9u30

3

Ma.12 t/m Zo. 18 Krokusvakantie
Tempowandelen
Ma.12

STARTEN AAN STIPT OM
Atrium
9u en 10u05
Atrium
9u30
Atrium/Fort 5
9u30
Atrium
13-17u

BLZ
2
2
3
3
1

Di.13

OKRA Bestuursvergadering

-

-

-

Di.13

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Wo.14

Bezoek M. Verbaet Art Center

AWW

Tra.7/13u30

3

Do.15

Geen Turnen

-

2

Do.15

WINTERWANDELING

Atrium

13u

4

Vr.16

Geen lijndansen

-

-

2

Ma.19

Tempowandelen

Atrium/Fort 5

9u30

3

Di.20

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Di.20

Ouderenadviesraad

Meerminne

14u

-

Do.22
Vr.23

Turnen

Atrium

9u en 10u05

2

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Vr.23

Vergadering Sportteam

Atrium

10u30

-

Vr.23

Curling op tapijt

JOC

14u

4

Ma.26

Tempowandelen

Atrium/Fort 5

9u30

3

Di.27

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Do.1mrt

Turnen

Atrium

9u en 10u05

-

Vr.2mrt

Lijndansen

Atrium

9u30

-

Vr.2mrt

ALGEMENE VERGADERING

Atrium

14u

4

Vr.9mrt

QUIZ

Atrium

14u

4
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