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MAART roert zijn staart 
         april doet wat hij wil 

Nu zijn de feestelijkheden helemaal voorbij 

maar we zien al zeker uit naar de komst van de 

lente. Ik denk dat iedereen die koude winter 

meer dan beu is. 

 

Op feestelijk gebied is het nog rustig maar het  

sportieve steekt zijn neus aan het venster.  

In maart beginnen we terug te fietsen en dat 

brengt gewoonlijk ander volk op de been. 

 

We willen jullie ook zeker ontmoeten op de  

             ALGEMENE VERGADERING  

                           van 3 maart. 

Laat zien dat je waardering hebt voor de mensen 

van het bestuur, die zich dagelijks inzetten voor 

ons trefpunt. Wij verwachten zeker  

“jongeren (?)” die komen aandraven met nieuwe 

voorstellen en verantwoordelijkheden. 

 

Zoals al eerder werd meegedeeld vieren we op 

21 MEI ons 50 jarig bestaan.  

De werk/feestgroep is al bij elkaar geweest en ze 

willen er iets feestelijk van maken. 

Hiervoor zijn we op zoek naar fotomateriaal,  

brochures, aankondigingen enz. die verwijzen 

naar die “50 jarige loopbaan”. We willen zo ver 

mogelijk teruggaan in de tijd. 

Dus is de vraag: duik eens in uw archieven en 

bezorg ons wat materiaal. 

Voor mezelf  hoop ik op heel wat zon en goed 

weer in de komende lentemaanden want als ik 

goed weer heb, hebben jullie evengoed “goed 

weer”. 

Het beste. 

Guy VERHEMELDONCK 

BESTUURSMEDEDELINGEN De lentemaand zet de winter 

buiten, maar Mars, die naast 

oorlogsgod ook god van de natuur 

was, haalt zijn buien 

tevoorschijn… 

We hebben een mooie, dit jaar 

lenteachtige, winterwandeling  en 

aansluitend gezellig  etentje 

meegemaakt. Het 

tentoonstellingsbezoek “Rik 

Wouters” was een mooi stukje 

cultuur en de sportieve momenten 

hielden/houden ons fit.  

De dinsdagnamiddag is een fijn, 

warm contactmoment. 

Iedereen heeft  zo’n contact 

nodig. Sommige mensen kunnen, 

door allerlei redenen (langdurige 

ziekte, eenzaamheid) niet meer 

deelnemen aan ontspannende 

activiteiten. Dan kan je - in 

navolging van de vroegere 

ziekenzorgwerking - beroep doen 

op “Warme Buurt” in Mortsel.  

Vrijwilligers kunnen je bezoeken,  

samen een wandelingetje 

maken… 

Ken je zo iemand in je buurt of 

heb je zelf nood aan een “warm 

contact” neem dan gerust contact 

op met Reinhilde Van Hecken 

(gsm 0485 36 33 14)  

reinhildevanhecken@outlook.be  

Voor meer info kan je ook  

bij mij terecht. 

Geniet van de komende lente, 

Conny 

 

mailto:reinhildevanhecken@outlook.be
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BEWEGEN is HEEL GOED voor HART en BLOEDVATEN. 

Wie geregeld aan beweging doet verhoogt voor 50% de elasticiteit van de bloedvaten.  

Daardoor moet ons hart minder hard werken en onze bloeddruk verlaagt.  

Onze bloedvaten zijn aan de binnenkant bekleed met een levend behang (het endotheel).  

Dat produceert stikstofoxide NO. Dat NO doet de bloedvaten ontspannen zodat het bloed er 

gemakkelijker door kan. Bewegen houdt het endotheel jong wat dan weer gelijk staat met een 

grotere NO-productie. Door regelmatig matig intensief te bewegen produceren bejaarden 

evenveel NO als jong volwassenen. Weer veel voordelen voor ons hart en de  

bloeddoorstroming!!!! Er worden van ons ouderen geen uitzonderlijke prestaties  

meer verwacht. 

BEWEGINGEN IN MAART 

Maar onze regel van 30 minuten per dag bewegen blijft gelden. 

Samen met OKRASPORT gaan we er gemakkelijker in lukken! 

Voor onze minder bewegelijke vrienden hebben we nog een haalbaar middeltje: 

Urenlang stilzitten is, op roken na, de meest dodelijke gewoonte voor hart en bloedvaten. 

Maar elk uur 5 minuten bv. rond stappen blijkt voldoende om de negatieve gevolgen ervan te 

voorkomen. En 5 minuten per uur dat moet toch kunnen! 

 

Zie ook op onze website wat OKRASPORT U deze maand te bieden heeft! 

http://www.okrabernadette.be 

Elk uur 5 minuten wandelen of aan beweging doen! 

TURNEN LIJNDANSEN 
We kunnen turnen zowat typeren als de verzamelbox van 

alle bewegingsmogelijkheden. Alle spieren, alle  

gewrichten, concentratievermogen, evenwichtszin, alles 

wat je bij andere sporten nodig hebt om die naar behoren 

te vervullen krijgt bij turnen zijn aandacht, wordt bij  

turnen klaargestoomd en onderhouden. Al wat je bij  

andere sporten nodig hebt staat bij turnen op het menu. 

Kom met ons meedoen, één uurtje in de week om je op 

de sporen te zetten en een wereld van mogelijkheden 

gaat voor U open. 

Monik onze turnjuf verwacht je, elke donderdag om 9u 

met de matjes en om 10u voor hen die niet meer zo 

graag op de vloer gaan liggen.  

 

 

 

 

 

Info: Hugo Hosteaux   03/449.66.63  -  0495/92.55.30 

Elke vrijdag om 9u30 verwacht 

Yvonne onze dansers in het 

Atrium. Zij heeft weer een heel 

leuk programma voor jullie 

klaar. Al wie dansen tof of zeer 

leuk vindt hoort thuis bij onze 

sportieve bende. Kom gerust 

eens kijken of beter nog kom  

meedoen. Dansen is een toffe 

manier van bewegen en ons 

koppeke moet meedoen. 

 

 

 

 

 

 

Info: Rosita Van Varenberg 

03/440.47.94 - 0473/56.96.41 

LET OP! Donderdag 2 maart 

Krokusvakantie 

GEEN TURNEN 

LET OP! 

Vrijdag 3 maart 

Krokusvakantie 

GEEN LIJNDANSEN 
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Er is reeds een jaar voorbij en wettelijk 

zijn we verplicht een jaarlijkse, algemene 

vergadering bij elkaar te roepen. 

 

Wij organiseren deze  

ALGEMENE VERGADERING niet  

lleen 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. 

 

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 doen en trachten zeker aanwezig te 

zijn. Zo kunnen we zien of ons werk al 

dan niet  gewaardeerd wordt. 

 

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 zorgen voor een natje en een droogje 

Dus        VRIJDAG 3 MAART   

              om 14u in het ATRIUM 

 

Het OKRA Bestuur van St.-Bernadette 

 

VRIJDAG 3 MAART: ALGEMENE VERGADERING 

Met de lente in de lucht is buiten 

sporten een aangename ervaring. 

Tussen al dat jonge groen gaat het 

allemaal heel gezwind. 

Elke maandagmorgen starten we 

om 9u30 aan het Atrium of op de 

parking Fort 5 aan het College. 

De heel snelle stappers werken het 

parcours af tegen de leuke snelheid 

van 6 km/uur.  

Voor de groep stappers ligt het 

tempo lager en valt het parcours iets 

korter uit. Wie het stappen tegen 6 

km per uur niet zo ziet zitten, maar 

toch houdt van een fikse wandeling 

om de week aan te vatten vindt 

zeker bij onze 2de groep zijn gading. 

Tempowandelen is een verantwoord 

alternatief voor joggen en daarom 

zeer geschikt voor senioren. Kom 

eens meedoen, we verwachten U. 

 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63                

                                   0495/92.55.30 

Door gevorderde leeftijd en  

gezondheidsperikelen hebben enkele 

tonners van het eerste uur moeten 

afhaken.  

Ook moest onze ploeg definitief 

afscheid nemen door overlijden van  

enkele erg goede vrienden.  

Onze groep tonners is daarom op zoek 

naar 55 plussers die met hen willen 

komen meedoen. Tonnen is een 

gezellige volkssport die al honderden 

jaren gekend is in onze contreien. 

Het is plezant en je maakt vrienden.  

Elke dinsdag tijdens de clubnamiddag 

kun je bij hen terecht. Zij reserveren 

speciaal een zitje voor jou in het 

Atrium. Kom gerust eens af, je wordt 

door onze vrouwen en mannen tonners 

verwacht bij deze leuke sport, bij een 

gezellige babbel, bij een frisse of  

warme drink. 

Info: Roger Van Den Bussche     

                      03/449.41.37 

          Wilhelmina Daans 03/449.23.85 

TEMPOWANDELEN VOLKSSPORTEN  TONNEN 
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Het is lente en we zijn er terug in het aanbod, 

fietskens in orde? Want daar gaan we weer 

voor ons 21ste seizoen fietsen in 2017. 

We willen het er dit seizoen ook weer veilig  

af brengen vandaar herhalen wij deze  

bedenking:  FIETSHELM     

               PRO of  CONTRA! 

Waar men fietst langs Vlaamse wegen kom je 

overal de fluo-gele OKRASPORT  

fietsgroepen tegen. Fietsen in groep is bij 

OKRASPORT heel populair. Helaas zijn er 

binnen die groepen maar heel weinig die een 

fietshelm dragen. Ouderen zijn heel moeilijk 

te overtuigen om die op te zetten. 

PRO? 

Een fietshelm geeft heel wat voordelen. 

Uiteraard het kan een ongeval niet  

voorkomen, maar wel ernstige  

verwondingen aan het hoofd beperken.  

De meest opgelopen verwondingen bij een 

fietsongeval zijn verwondingen aan het  

hoofd. Dat gaat van een ernstige tik tot 

hersenschudding, schedelbreuk met  

blijvend hersenletsel. Een ongeval is vlug 

gebeurd: evenwicht verliezen, raken van  

een onverwacht obstakel,  

(we horen de Frits roepen: “Paaaltjes”!!!)         

in mekaar haken, stoeprand raken, enz. enz. 

Door de opkomst van de elektrische fietsen 

kunnen ouderen ook veel langer mee rijden.  

Een toe te juichen ontwikkeling, maar wij als 

ouderen boeten ook in op onze rijvaardigheid. 

Neem de verhoogde snelheid er ook maar bij. 

Allemaal puntjes om er goed over na te 

denken om toch maar een helm te dragen.  

CONTRA? 

Zo’n geval op uw hoofd staat gek. Hij werkt 

mijn kapsel in duigen. Ik wil de stoere niet 

uithangen, enz, enz. 

We gaan bij ons in OKRASPORT niemand 

verplichten  hoewel OKRA Reizen het voor 

zijn fietsvakanties wel doet. 

Wij suggereren:  

“Liever gekrulde haren  

dan gekrulde zinnen”. 

 

REGELING  

BIJ TWIJFELACHTIG WEER! 

Wanneer U twijfelt of een geplande tocht 

omwille van de weersomstandigheden  

WEL of NIET kan doorgaan, kunt U contact 

opnemen met de tochtleider, dit vanaf  

30 minuten vóór het vertrek. 

 

FIETSEN 

Elektrische fietsen: 

In het verleden op tocht met gewone fietsen was het redelijk eenvoudig om bij pech, lekke 

band, ketting, enz. de herstelling met onze middelen ter plekke uit te voeren. Het aantal  

E-bikes is intussen toegenomen tot meer dan de helft van het aantal gewone fietsen. 

Uit ervaring weten we dat het herstellen van E-bikes onbegonnen werk is. Dit materieel is zo 

gesofisticeerd geworden dat de hulp van specialisten noodzakelijk is. Wij raden daarom onze 

E-bike deelnemers aan om een pech-bijstandsverzekering aan te gaan.  

Bij pech kunt U dan uw pechcentrale opbellen die U uit de nood zal komen helpen. 

We vertrekken stipt om 13u30 aan het Atrium. 

We hopen dat in deze vroege voorjaarsperiode de weergoden ons een likje zon gunnen. 

We rijden aan een matig tempo, langs rustige wegeltjes en zoeken ons doel op. We houden een 

comfortabele stop, zodat iedereen bij een drankje wat tot rust kan komen. Dan gaat het weer 

huiswaarts waar we rond 17u trachten aan te komen. 

Info: Hugo Tel: 03/449.66.63 – 0495/92.55.30. 

WOENSDAG 8 MAART: FIETSWANDELING 
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Onze wandeling gaat door het 

Bos van Marpingen en langs  

Trage Wegen in het open  

ruimtegebied van Lint. Het is een 

knap stukje natuur met middenin 

het bos de kapel van Marpin-

gen.  

Het is het enige bos in Lint. 

Zoals gewoonlijk voorzien we 

een lange en korte wandeling  

en we bevelen hoge  

wandelschoenen aan. 

We vertrekken om 13u aan het Atrium en rijden met eigen vervoer naar Lint.  

Kostendelend meerijden kan ook.  

Info: Marc 0478/44.50.91   en Theo  0497/13.64.59 

DONDERDAG 16 MAART: BOS VAN MARPINGEN 

Stipt om 9u30 weerklinkt het startsein aan het Atrium. Met wat bokes, wat drinken, 

regenkledij en eventueel een beetje plakgerief gaan we op pad voor een mooie  

lentedag fietsplezier. Zorg dat je erbij bent ! 

Info: Hugo Hosteaux     03/449.66.63 - 0495/92.55.30 

WOENSDAG 22 MAART: DAGFIETSTOCHT 

VRIJDAG 24 MAART: CURLING OP TAPIJT 

Rosita en Freddy verwachten jullie om 14u in het JOC Lusthovenlaan 10  

te Mortsel. 

Is een rustige, toffe en gezellige bewegingsactiviteit. In het JOC is het altijd een  

leuke boel als wij er zijn. Het wordt sportief en deskundig begeleid door Rosita en 

Freddy. De drankjes ter plaatse zijn spotgoedkoop. 

Kom af, we leren je de spelregels en verder is het onbeperkt genieten. 

Info: Rosita Van Varenberg – Freddy Van Ooyen  03/440.47.94. 

DINSDAG 28 MAART: SENIORENBEURS EDEGEM 

Op dinsdag 28 maart 2017 gaat van 13u30 tot 17u een Seniorenbeurs door in het 

Dienstencentrum “Den Appel”, Oude Godstraat 110, 2650 Edegem. 

Die dag nodigen we graag alle senioren en senioren in spe, met hun familieleden, 

kennissen en vrienden uit om kennis te maken met ons aanbod aan sport, cultuur en 

andere activiteiten, eigen aan onze vereniging. Aangezien het een beurs is kunt u 

ook kennis maken met een breed aanbod van andere activiteiten en dienstverlening 

voor senioren in de gemeente Edegem. 

Info: Jan Buyck 03/288.43.91  

         Frits Dewitte 03/440.30.96  

         Monique Murrath 03/455.66.33  
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Dankzij een krachtenbundeling van meer 

dan 400 vrijwilligers werd de oude 

cinemazaal ROMA op de 

Turnhoutsebaan 286 in 2140 Borgerhout 

jarenlang gerestaureerd om thans een 

volksschouwburg te zijn waar nu niet  

alleen filmvertoningen en revues 

plaatsvinden, maar ook allerhande 

concerten van swing, jazz, wereldmuziek, 

het levenslied, pop, rock tot klassiek,  

en allerhande comedy- en 

boekvoorstellingen, debatavonden, 

dansnamiddagen, volksbals tot beurzen 

en kindervoorstellingen toe. 

Een gids zal ons in de inkomhal van de 

ROMA opwachten om 10u15 's morgens,  

waar U de rijke geschiedenis van de film- 

en variétézaal zal vernemen. Allerhande 

artefacten en machines zal U kunnen 

bewonderen in de filmprojectiecabine, 

die ingericht is als minimuseum. Achter 

de schermen betekent ook kelder, balkon 

en zolderbezoek met alle trappen 

vandien ! 

 

De rondleiding van 2 uur is gratis, doch 

vrije giften zijn welkom. Heel de werking 

steunt nog altijd op vrijwilligers en 

daarom hebben wij besloten een gift van 

5 euro per deelnemer te vragen, over te 

schrijven op rek.nr. BE31 7310 0711 

8155 van OKRA Bernadette met 

vermelding "ROMA" of met gepast geld 

onder briefomslag.  

Inschrijven vóór 22 maart. 

Gezien de eigenlijke rondleiding begint 

om 10u30 en eindigt om 12u30 is er 

geheel vrijblijvend de mogelijkheid 

voorzien om nadien een warme  

(of koude) maaltijd aan democratische 

prijzen te nuttigen in een eigenwijze 

buurtbrasserie ECOCAFE, 

Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout, 

waarmede wij tevens de wijkwerking 

ondersteunen. Gezien wij vooraf dienen 

te reserveren, dient U bij Uw inschrijving 

te vermelden ROMA + MAALTIJD of 

indien U alleen een drankje wenst te 

nuttigen ROMA + DRANKJE. 

 

Met tram 15 tot metrostation Centraal 

Station en dan in metrostation Astrid 

tram 8 nemen richting Wommelgem en 

afstappen in metrostation Zegel en dan 

bent U op minder dan 1 minuut wandelen 

aan de ROMA. Reken 45 à 60 minuten 

verplaatsingstijd vanaf de halte 

Eggestraat in Mortsel. Diegenen die 

liever niet alleen trammen, spreek aldaar 

af om 9u15. 

Ook tram 24 rijdt bovengronds door de 

Turnhoutsebaan en dan afstappen halte  

"De Roma". 

Hopelijk zal ons bezoek U individueel 

aanzetten tot het bijwonen van één of 

ander concert of voorstelling. 

 

INFO : Jan BUYCK 03/288.43.91 - 

0486/60.09.80 

 

WOENSDAG 29 MAART: DE ROMA ACHTER DE SCHERMEN 

Sportief en gezellig, daarvoor moet je sportelen! Kies een geschikte activiteit voor jezelf en 

je vrienden uit de lijst met bekende en minder bekende activiteiten. 

Deze sporteldag is hét moment bij uitstek om als 50+’er een nieuwe sport uit te proberen of 

om je conditie te testyen. Het is sporten op eigen tempo en maat.  

Ontspannen is immers even belangrijk als inspânnen! 

DONDERDAG 30 MAART 

STEDELIJKE SPORTELDAG MORTSEL 
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Programma: 

 12u30-12u45 onthaal 

 12u45-13u00 sportieve opwarming 

 13u00-13u55 sport 1 

 14u00-14u55 sport 2 

15u00-15u55 sport 3 

16u00 tot 16u10 stretch 

16u10   taart met koffie of thee 

Plaats: sporthal Den Drab, Drabstraat 47 in Mortsel. 

Prijs: 5€ 

Inbegrepen: 

 - deelname sportactiviteiten 

- verzekering 

- taart en koffie 

Meebrengen:  

- sportieve kledij 

- sportschoeisel met kleurvaste zool 

- regenkledij en wandelschoenen (indien keuze gezondheidswandeling en wipschieten). 

Een gezellige sporteldag bij ons in de buurt daar kunnen we tijd voor vrij maken.  

Kom meedoen, het belooft heel leuk te worden.   

Aanmeldingsstrookje in de folder zijn ter beschikking op donderdag 23 februari. 

Uiterste datum van inschrijving: dindag 21 maart. 

Aanmelden bij Hugo Hosteaux 

Dat is er te doen: 

 

 
*Deze activiteiten worden nader toegelicht in de flyer.  

  Die bekom je wanneer je wilt deelnemen. 

 13u-13u55 14u-14u55 15u-15u55 

1. Drums Alive*    

2. BodyBoost-rugfir    

3. Pickleball*    

4. Tai Chi*    

5. Wipschieten*    

6. Zelfverdediging    

7. Indoor Kubbs- curling    

8. Lijndansen    

9. Gezondheidswandelen    

10.Volkssporten    

Ook dit jaar een lentefeest op donderdag 6 april, maar dit jaar mag het iets minder uitgebreid zijn.  

Na onze Breugheltafel van vorig jaar gaan we dit jaar voor een BRUNCH.  

We serveren: broodjes, koffiekoeken, suiker- en rozijnenbrood,  koffie – thee, verschillende soorten beleg, 

vlees, vis of een eitje..., kortom een stevige brunch.   

Waar: ATRIUM -  wanneer: donderdag 6 april 11u - deelnameprijs: 10 €.  

Inschrijven tot 3 april cash of via rekening BE31 7310 0711 8155 KRED BEBB 

Info : Guy Verhemeldonck   0495/40 08 73  of 03/449 27 63 

DONDERDAG 6 APRIL: LENTEFEEST 



DAT ACTIVITEITEN MAART 2017 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

27feb t/m 5 maart   Krokusvakantie - - - 

Do.2 Geen turnen - - 2 

Vr.3 Geen lijndansen - - 2 

Vr.3 OKRA ALGEMEEN VERGADERING Atrium 14u 3 

Ma.6 Tempowandelen Atrium 9u30 3 

Di.7 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.8 Fietswandeling Atrium 13u30 4 

Do.9 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.10 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.13 Tempowandelen Atrium 9u30 3 

Di.14 Okra Bestuursvergadering Nevenruimte 9u30 - 

Di.14 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.15 Gewestvergadering Stroming 9u30 - 

Do.16 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.16 Wandelen: Bos van Marpingen - Lint Atrium 13u 5 

Vr.17 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.20 Tempowandelen Atrium 9u30 3 

Di.21 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.21 Vaderviering Atrium 15u - 

Di.21 Afsluiten aanmelding Sporteldag - - - 

Wo.22 Dagfietstocht Atrium 9u30 5 

Do.23 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.24 Lijndansen Atrium 9u30 2 

 Vr.24 Curling op tapijt JOC 14u 5 

Ma.27 Tempowandelen Atrium 9u30 3 

Di.28 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.28 Seniorenbeurs Edegem Den Appel 13u30 5 

Wo.29 Bezoek Roma Ter plaatse 10u15 6 

Do.30 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.30 Sporteldag Mortsel Den Drab 12u30 6 - 7 

Vr.31 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.3apr t/m ma 17 april  PAASVAKANTIE - - - 

Do.6apr Lentefeest Atrium 11u 7 

Do.6apr Geen Turnen - - - 

Vr.7apr Geen lijndansen - - - 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever 
Conny Pirée-Roelandts 
Doolhoflaan 44 
2640 Mortsel 

03 449 50 80 

Administratief  

verantwoordelijke 
Ann Deckers 
03 440 49 98 
ann.ie.deckers@skynet.be 

Redactie en vormgeving 
Gerd Swartelé 

03 449 55 13 
g_swartele@hotmail.com 
Paul Lostrie 03 449 59 14 
paul.lostrie@gmail.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 
Jan Geuens 
03 457 37 91 

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 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be

