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FEBRUARI - SCHRIKKELMAAND 
Komt van  Februar ( schuldverzoening).  

Vermits de Romeinen het jaar lieten eindigen 

met maart was februari de laatste maand, de 

maand waarin al de schulden moesten betaald 

worden.  

 

Vroeger was er aandacht voor de  

volksfeestdag van Onze Lieve Vrouw  

Lichtmis op 2 februari.  

Die dag gingen de jonge moeders ter kerke 

om hun kerkgang te houden en zegen voor 

hun kindje te vragen.  

Nu is februari het eind van de winter  en al 

een heel verre hoop op een lentegevoel.   

De liefhebbers van drukte konden nog hun 

gading vinden bij afgeprijsde kleding of nog 

iets anders als er maar een korting kaartje op 

vastgespeld zat. 

 

In onze vereniging is er aandacht geweest om 

zeker geen feestmogelijkheden te vergeten.  

Bekijk even de bestuursmededelingen  

hiernaast en je zal moeten toegeven dat Okra 

Bernadette geen kansje laat liggen om een 

feestje te vieren en dat is voor herhaling  

vatbaar.  

Dank aan al de moedige helpers die dit  

mogelijk maken.  

Volhouden staat op de eerste rij van onze  

medewerkers en daar verdienen ze een  

hartelijke dank je wel voor. 

 

Geniet van de winterwandeling met alles  

erop en eraan, vergeet niet een kleine halte te 

houden om de dorstigen te laven en kom je  

zegje doen op onze algemene vergadering. 

Breng je vrienden mee,  

(ze krijgen een extra stukje vriendschap). 

Hou jullie taai en “overwinter” op een  

sportieve manier 

Dank aan heel onze bende. 

Groeten van Conny 

De periode rond de jaarwisseling was weer  

bijzonder druk. 

Ons Kerstfeest was een succes met ongeveer 100 

deelnemers. Lekker eten – goede animatie en een 

prachtige tombola.Wat moet er nog meer zijn. 

Ook op onze mooi verzorgde Nieuwjaarsreceptie 

was er dik 100 man. Het was een gezellige boel 

waar mensen met elkaar konden keuvelen en  

bijpraten.Een speciale dank aan de mensen die 

meegeholpen hebben aan onze lekkere hapjes en 

drankjes. 

Ook het worstenbrood en appelbollen werden 

flink gesmaakt. We hebben toch een 100 tal stuks 

moeten bestellen en naar verluid waren ze zeer 

smakelijk en warm. 

Ge ziet, als er te eten en te genieten valt………… 

Ook in de toekomst zitten we niet stil. 

Volgende maand hebben we onze  

WINTERWANDELING en onze  

jaarlijks,verplichtte   

ALGEMENE VERGADERING (zie elders) 

In FEBRUARI moet ook het lidgeld betaald zijn. 

Wie dan niet betaald heeft zal dan ook geen  

’t Hoffe Rietje meer ontvangen  

(zie elders info over lidgelden). 

We willen toch nog eens vragen om NIET aan de 

verwarming te komen anders is ze ontregeld en 

zitten andere huurders in de kou. 

En…. begin er al maar aan te denken.  

In 2020 moet er een nieuw bestuur gekozen  

worden. We zijn dringend op zoek naar  

versterking en nieuw bloed 

Gelieve tijdig eventuele interesse te laten weten 

zodat we je rustig kunnen inwerken. 

Suggesties en voorstellen worden steeds  

bekeken. Laat maar weten. 

De groeten nog... 

Guy VERHEMELDONCK 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
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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”. 

Elke donderdag staat onze turnjuf  Monik vooraan om in een gezellige sfeer ons tot 

bewegen aan te zetten.  

Om 9uur zijn onze turnsters en turners daar met hun matjes.  

Om 10u05 is het aan de 2de groep, zij doen dezelfde oefeningen van de grondliggers 

maar gaan er liever niet meer bij liggen. 

De meeste van onze donderdagmorgen leden 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. 

“KOMT MEEDOEN, je zult er deugd aan beleven!!!” 

Info:  Hugo Hosteaux 03/449.66.63     0495/  

TURNEN 
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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 de 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. 

 

nfo: Rosita Van Varenberg 03/440.47.94 

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 supersnellen 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.  

Later 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 Fort 5 te 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 je op ! 

 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63—0495/92.55.30 

TEMPOWANDELEN 
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De laatste jaren hebben onze tonners vaak afscheid moeten 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 

         Guy Van Linden  0486/03.48.57 

VOLKSSPORTEN: ONZE TONNERS 

Het moet niet altijd een bekend museum te zijn, waarin een prestigieuze  

tentoonstelling  kan georganiseerd worden, zoals deze over de Schelde tussen Gent en  

Antwerpen van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 20ste eeuw. 

In de 16de eeuw spreken we  over kaarten, prenten, grafiek en redezichten vanaf de  

Antwerpse Linkeroever, in de 17de eeuw over monumentale werken, keurmerken en  

statussymbolen, die rijke Antwerpse handelaren in hun kabinet hingen, in de 18de eeuw 

ligt de nadruk op Gentse landschapsschilders, in de 19de eeuw op Dendermondse  

figuratieven en impressionisten, in de 20ste eeuw op Antwerpse expressionisten.  

We gaan met eigen wagens en worden om 15u30 verwacht voor een gegidste  

rondleiding van een uur in het Museum Albert Van Dyck, Brasschaatsebaan 30,  

2970 Schilde (eerste verdieping van het gemeentehuis van Schilde.) 

Plaats en uur van samenkomst : Atrium om 14u30 voor verdeling van alle  

deelnemers over de wagens met bereidwillige chauffeurs. 

Prijs : 5 euro p.p., over te schrijven op rekening van OKRA Bernadette  

BE31 7310 0711 8155 of contant onder omslag, met vermelding van uw naam en 

"Schelde".  De eerste 20 ingeschrevenen kunnen mee, dus haast u met inschrijven. 

Info : Jan BUYCK - buyckjan@gmail.com - 03/288.43.91 

WOENSDAG 13 FEBRUARI: EXPO SCHELDE 

MUSEUM ALBERT VAN DIJCK - SCHILDE 

Op DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019 heeft onze jaarlijkse WINTERWANDELING 

plaats. Het is een mooie traditie geworden. We gaan dit jaar naar de regio EDEGEM. 

We vertrekken in het ATRIUM en we kunnen ons verdelen in 3 groepen:  

Groep 1: ongeveer 4 km. Groep 2: ongeveer 6 km. Groep 3: ongeveer 8 km. 

Onderweg Is er onze gebruikelijke DRUPPEL om ons wat moed en energie te geven.  

We vertrekken allen om 13u in het ATRIUM en komen er ook terug aan. 

Bij aankomst wacht ons een warme wintersoep en twee lekkere hotdogs met zuurkool,  

gevolgd door een dessert. INSCHRIJVEN VERPLICHT: ten laatste op 17 FEBRUARI. 

PRIJS: 10 € Te betalen cash met briefomslag of via rekening  

BE31 7310 0711 8155 KRED BEBB  met vermelding WINTERWANDELING. 

Gelieve aangepast schoeisel te voorzien. 

Laat zien dat je nog sportief bent. Iedereen kan de afstand aan en onze verantwoordelijken 

hebben hun uiterste best gedaan om het ieder naar hun zin te maken. 

 

Info: Guy VERHEMELDONCK - Jos WELLENS en het wandelteam. 

DONDERDAG 21 FEBRUARI 
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LIDGELD - Speciaal voor wie nog niet betaald heeft. 

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, lijndansen,  

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. 

En tenslotte, aan leden uit een ander trefpunt 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. 

Kerst en Nieuwjaar zijn voorbij. Wij moeten dus afrekenen. 

Achterblijvers maak uw lidgeld in orde. Op voorhand bedankt! 

Info: Ann Deckers 0486/37.27.68 

 

In deze vergadering wordt alles uit de doeken gedaan wat we in het verleden  

gepresteerd hebben en wat we nog van zin zijn te doen. U krijgt ook een nader zicht 

op onze financiële toestand en je komt te weten hoeveel alles ongeveer kost.  

Ook de sportieve en culturele gebeurtenissen worden belicht en je leert er meer over 

onze vereniging. 

 

Wij zijn verplicht om deze vergadering te houden. 

Wij rekenen op een goede opkomst want zo kan je laten zien dat je de werking van 

ons bestuur waardeert. 

 

Wij starten stipt om 14u en we voorzien ook in een hapje en een drankje. 

Ons bestuur doet het ganse jaar zijn best om jullie van dienst te zijn.  

Geef morele steun aan ons bestuur door aanwezig te zijn op de ALGEMENE  

VERGADERING. 

Van harte welkom in het ATRIUM op VRIJDAG 1 MAART om 14u. 

 

Guy VERHEMELDONCK 

VRIJDAG 1 MAART: ALGEMENE VERGADERING 
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OKRA St.Bernadette heeft vier vertegenwoordigers in de Seniorenraad van  

Edegem: Jan Buyck, Frits Dewitte, Monique Murrat en Anny Van Gansen. 

 

De Seniorenraad van Edegem organiseert op donderdag 28 maart een  

Seniorenbeurs in het dienstencentrum “Den Appel”.  

Op die beurs stellen de ouderenverenigingen en de zorgcentra zich voor. 

 

Bij de Ouderenadviesraad van Mortsel hebben we twee vertegenwoordigers:  

Reinhilde Van Hecken en Hugo Hosteaux. 

 

Beide raden bieden de mogelijkheid om de stem van de ouderen over te brengen 

naar onze lokale beleidsmensen. 

 

Onze vertegenwoordigers in die raden zijn als het ware de antennes die de signalen 

van wat er leeft bij onze ouderen opvangen. Zij zullen die vragen en problemen van 

ouderen samenbrengen en signaleren, mee nadenken, kijken waar bijsturing nodig 

is, ouderen in onze gemeente of stad bevragen en informeren. 

 

Een ouderenadviesraad of seniorenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 

de ouderenverenigingen en onafhankelijken (die niet bij een ouderenvereniging  

aangesloten zijn) en leden van werkgroepen die uitgaan van de raad.  

Verder zijn er de ondersteunende ambtenaren, medewerkers en bewoners van  

woonzorgcentra, zoals bv. Meerminnehof. 

 

De raden worden geleid door een dagelijks bestuur, verkozen door de leden.  

Zij bespreken aangediende relevante punten en bereiden de algemene  

vergadering voor. 

 

De algemene vergadering bespreekt deze belangrijke punten  en formuleert adviezen 

die aan het College van Burgemeester en Schepenen worden voorgelegd.  

Het Gemeentebestuur of Stadsbestuur  kan op die adviezen ingaan maar zijn dat niet 

verplicht. 

 

De adviesraden werken rond maatschappelijke problemen die zij uit signalen  

opvangen. Individuele klachten zijn geen materie voor de raden. 

 

Het grote voordeel van het bestaan van de raden is dat zij vaak rechtstreeks  

vernemen waar de oudere burgers tegen aanlopen, ervaren zelf de knelpunten  

of krijgen signalen vanuit de verenigingen. De raden bundelen deze signalen en  

geven ze door aan de beleidsmakers. 

OUDERENADVIESRAAD 

SENIORENRAAD 
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Het Vlaams Muziek Theater programmeert in 2019 de succesoperette van Johann 

Strauss jr. "Een nacht in Venetië " en OKRA regio Antwerpen heeft twee  

voorstellingen kunnen afhuren. Het klassieke thema zijn twee jaloerse minnaars,  

die hun liefje willen beschermen, met de nodige intriges tot gevolg. 

 

Waar : Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, Antwerpen. 

Wanneer : maandag 15 en dinsdag 16 april 2019 om 14u30. 

Prijs : 29 euro (OKRA-leden) - 36 euro (niet leden). 

 

Ten einde niet in conflict te komen met onze clubnamiddag op dinsdag, wordt door 

ons trefpunt bij voorkeur ingeschreven voor de maandagvoorstelling op 15 april, 

maar om zeker kaarten te hebben, doe dit vóór 10 februari, door overschrijving op 

het rekeningnummer OKRA St.Bernadette BE31 7310 0711 8155 met vermelding 

"operette 15/04 (of eventueel dinsdag 16/04)"  en ook namen van de leden of niet-

leden voor wie u kaarten besteld. Onder briefomslag met gepast geld kan ook nog 

onder dezelfde voorwaarden. 

Info : Jan BUYCK - buyckjan@gmail.com - 03/288.43.91 

MAANDAG 15 APRIL: OPERETTE “Een nacht in Venetië” 

Ons fietsvakantieteam is 

volop bezig met de  

voorbereidingen. 

We zijn op zoek naar  

mogelijke accommodaties. 

Wanneer we meer concrete 

gegevens hebben brengen 

we jullie op de hoogte.  

FIETSVAKANTIE 2019 



DATUM ACTIVITEITEN FEBRUARI 2019 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

Vr.1 Lijndansen Atrium 9u30 3 

Ma.4 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 4 

Di.5 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.5 Werkshop Verjaardagskaarten Atrium 13u30 - 

Do.7 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.8 Lijndansen Atrium 9u30 3 

Ma.11 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 4 

Di.12 OKRA Bestuursvergadering Nevenruimte 9u30 - 

Di.12 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.13 Expo Schelde - Museum Albert Van Dijck Atrium 14u30 4 

Do.14 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.15 Lijndansen Atrium 9u30 3 

Vr.15 Algemene vergadering Sportteam Atrium 10u45 - 

Ma.18 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 4 

Di.19 Clubnamiddag Atrium  13-17u 1 

Do.21 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.21 Winterwandeling Atrium+999 13u 4 

Vr.22 Lijndansen Atrium 9u30 3 

Ma.25 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 4 

Di.26 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.21 Ouderenadviesraad Meerminne 14u - 

Do.28 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.1mrt Lijndansen Atrium 9u30 3 

Vr.1mrt  OKRA Algemeen Vergadering Atrium 14u 5 

Ma.4mrt Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 - 

Di.5mrt Clubnamiddag Atrium 13-17u - 

Do.7mrt Turnen Atrium 9u en 10u - 

Ma.15apr Operette: Een Nacht in Venetië Arenberg 14u30 7 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever 
Conny Pirée-Roelandts 
Doolhoflaan 44 
2640 Mortsel 

03 449 50 80 

 

Administratief  

verantwoordelijke 
Ann Deckers 
0486 37 27 68 
ann.ie.deckers@skynet.be 

 

Redactie en vormgeving 
Gerd Swartelé 
03 449 55 13 
g_swartele@hotmail.com 
 

          Zorg– en  

Clubverantwoordelijke 
Conny Pirée-Roelandts 
03 449 50 80 

conny.piree@telenet.be 
 

Webmaster 
Herman Stevens 
03 605 66 28 
stevens_herman@skynet.be 
www.okrabernadette.be 
        

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

Financiën 
Walter Vandenbussche 
0475 56 78 62 

Cultuur 
Jan Buyck 
03 288 43 91 
buyckjan@gmail.com 

Feest - Evenementen 
Guy Verhemeldonck 
03 449 27 63 
guy.verhemeldonck@telenet.be 

Dispatching: 

Frits Dewitte  

03 440 30 96 

en wijkverantwoordelijken 

 

 

Aan alle medewerkers 

onze dank voor hun zeer 

gewaardeerde bijdragen 

 

Rekeningnummer OKRA 

BE31 7310 0711 8155 

KRED BEBB 

Onze website 

www.okrabernadette.be 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be

