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MAART - LENTEMAAND
Komt van Martinus (Romeinse
oorlogsgod en ook god van de natuur).
Het ontwakend leven in de natuur levert
dan ook de naam lentemaand.
Februari was voor onze Okra afdeling
goed gevuld: we stapten met een
winterwandeling een dosis calorieën weg
en herstelden dat verliesje met een stevig
hapje winterkost.
Maart brengt ons terug in het "beweeg"
aspect dat in de winterperiode wat
afgezwakt was - meedoen aan wat je
prettig vindt maakt je spieren terug wat
losser en daarvoor kan je zeker terecht in
onze club. Zoek je enkel wat
ontspannende bezigheid, mogelijk een
prettig babbeltje of een gezelschapsspel,
kan je daarvoor de dinsdagnamiddag bij
ons terecht. Zelfs een quiz, een
fietsverlof, een extra etentje, een
zoektocht...we houden van afwisseling!
Het aspect cultuur wordt in ere
gehouden door museumbezoek
allerhande en het geheel wordt goed
bekeken in de jaarlijkse algemene
vergadering.
Dank opnieuw aan onze medewerkers die
dit alles uitwerken.
Heb je een vriend(in), buurvrouw(man)
of andere mogelijk geïnteresseerde kennis
kan je misschien dit tekstje eens laten
lezen?
Nieuwe ideeën, nieuwe deelnemers en
helpende handen zijn altijd welkom!
Conny

BESTUURSMEDEDELINGEN
Nu zijn de feestelijkheden hopelijk voorbij en
zitten we al volledig aangepast in 2018 .
Voor degenen die hun lidgeld nog niet betaald
hebben…. Dit is de laatste kans. Als deze
maand het lidgeld niet betaald is, zal er geen
clubblad meer bezorgd worden.
De winterwandeling was een succes, met
uitzondering van een klein regenbuitje op het
einde. Proficiat voor de inrichters. We zagen
enkele nieuwe gezichten en we hopen dat die
mensen hun weg gevonden hebben.
Wij doen een dringende oproep om naar de
“ALGEMENE VERGADERING” te komen
in het ATRIUM en op 2 maart om 14u.
Door uw aanwezigheid laat ge zien dat jullie
ons werk waarderen. Wij zorgen voor een
natje en een droogje.
Onze quiz op 9 maart komt er ook aan.
De inschrijvingen per ploeg zijn volzet maar
supporters en losse deelnemers zijn nog altijd
welkom. We beginnen stipt om 14u.
We willen ook nog eens uitdrukkelijk vragen
om elke verandering in uw gezinstoestand of
verhuis te melden zodat we administratief in
orde blijven.
Vergeet zeker niet onze fantastische website te
bezoeken. Onder www.okrabernadette.be
zo blijf je steeds van alles op de hoogte.
En ja, deze maand begint ook ons
fietsseizoen! Allen welkom.
De groeten
Guy Verhemeldonck

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem
ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR MAART 2018
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.
Er worden van ons ouderen geen uitzonderlijke prestaties meer verwacht .
Maar onze regel van 30 minuten bewegen per dag blijft gelden.
Samen met OKRASPORT gaan we er gemakkelijker in lukken!!!
Voor onze minder bewe”glijke vrienden hebben we nog een haalbaar middeltje:
Elk uur 5 minuten wandelen of aan beweging doen!
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

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 klaar gestoomd 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 9uur met de
matjes en om 10 uur 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 komt
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

Ons bestuur verwacht je waardering voor hun werk een heel jaar door. Kom dat uiten
op vrijdag 2 maart door je aanwezigheid op de
ALGEMENE VERGADERING

TEMPOWANDELEN
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. De tweede groep wilt
het rustiger doen, iets lager tempo, iets minder lang. Onze jongste telg vindt een deugddoende wandeling op
maandagmorgen heel tof.
Tempowandelen is een verantwoord alternatief voor joggen en daarom zeer geschikt voor senioren.
Kom eens meedoen, we verwachten U.
Bij onze groep tempowandelaars tellen we vele jongere senioren. Zij kunnen in de toekomst veel betekenen
voor onze toekomstige werking. Daarom maak eens beter kennis met ons trefpunt en kom naar de
ALGEMENE VERGADERING, 2 maart 2018, 14u in het Atrium.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63 – 0495/92.55.30
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VOLKSSPORT: TONNEN
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

FIETSEN
Het is lente en we kijken terug in het aanbod, fietskens in orde? Want daar gaan we weer voor ons
22ste seizoen fietsen in 2018. We gaan ook meer gebruik maken van de fiets voor onze dagelijkse
verplaatsingen. We willen dit ook weer veilig doen en daarom zijn deze aandachtspunten hier wel op zijn
plaats.
PREVENTIEF FIETSEN.
1. HOUDING op de FIETS:
Op een openbare weg is het verboden te fietsen zonder het stuur vast te houden en de voeten los van de
pedalen.
Neem bagage nooit mee in de hand of aan het stuur. Zorg voor degelijke fietstassen. Wanneer je lange
rokken of mantels draagt, heb je best een jasbeschermer op de fiets.
Je mag je niet door een ander voertuig of persoon laten voorttrekken.
Een dier aan de leiband houden als je fietst is verboden.
2. Zoek voor je korte verplaatsingen de meest veilige fietsroute, voor verre verplaatsingen kan je best op
voorhand je route plannen.
3. Fiets zo weinig mogelijk tijdens de spitsuren, maar kies de minder drukke momenten van de dag.
4. Wees voorspelbaar in het verkeer, gebruik indien mogelijk je arm wanneer je afslaat. Sla op een veilige
manier af naar links wanneer je U onzeker voelt. Zorg dat je fiets steeds in orde is en houdt rechts.
5. Veiligheid primeert op voorrang: een preventieve fietser staat zijn voorrang af wanneer dit nodig is. Zoek
zoveel mogelijk oogcontact met de andere weggebruikers. Zorg dat je gezien wordt: poets regelmatig je
lichten en reflectoren. Draag lichtgekleurde en zelfs reflecterende kledij.
 Neem voldoende plaats in op de rijweg, fiets niet te dicht tegen de kant of bij geparkeerde voertuigen; zo
behoud je ruimte om uit te wijken voor onverwachte hindernissen. Let goed op de staat van de rijweg
en wees op uw hoede voor onverwachte obstakels rondom je.
 Houd rekening met de remafstand van zware voertuigen. Stel je nooit op vlak voor of naast de cabine
van vrachtwagens, dan sta je immers in de DODE HOEK.
 Gebruik je fietsbel om opgemerkt te worden wanneer je drukke of gevaarlijke situaties nadert.
 Een fietshelm dragen is niet verplicht, maar betekent meer veiligheid.
 Zorg voor voldoende beweging zodat je steeds in goede conditie verkeert.
Zo, we kunnen nu veilig op pad.
We raden je alvast aan je tweewieler op te poetsen en aan een grondig nazicht te onderwerpen, want zeer
binnenkort staat onze eerste fietstocht op het programma. Hopelijk zien we onze trouwe fietsers allen terug op
het appél, vol goede moed en klaar voor het nieuwe seizoen.

WOENSDAG 14 MAART: FIETSWANDELING
We vertrekken stipt om 13u30 aan het Atrium.
We hopen dat in de vroege voorjaarsperiode de weergoden ons een likje zon gunnen.
We rijden aan een matig tempo, zoeken ons doel op. We houden een comfortabele stop, zodat iedereen bij
een drankje wat tot rust kan komen. Daarna gaat het huiswaarts, waar we rond 17uur aankomen.
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VRIJDAG 2 MAART: ALGEMENE VERGADERING
Wettelijk zijn wij verplicht om jaarlijks een ALGEMENE VERGADERING te organiseren.
Omdat wij goede katholieken zijn, luisteren wij naar de wetgever en houden dus een algemene vergadering
voor al onze leden.
Wij nodigen iedereen uit op VRIJDAG 2 MAART in het ATRIUM om 14u.
Wij geven op deze vergadering een overzicht van het afgelopen jaar en ook wat onze vooruitzichten zijn.
Ook onze financiële toestand wordt bekeken.
Uiteraard kan iedereen zijn zegje doen, vragen stellen en suggesties doen.
We rekenen op een grote opkomst. Op die manier kan u laten zien dat jullie onze inspanningen waarderen.
Wij zorgen voor een natje en een droogje. Wij doen ons best…. Laat zien dat je dat waardeert.
Tot de tweede maart.
Guy VERHEMELDONCK

DONDERDAG 15 MAART: KASTEEL RAVENHOF - STABROEK

Vermoedelijk stond er in de13de of 14de eeuw reeds
een klein kasteel op deze plaats. Logisch dat het
kasteel door de eeuwen heen vaker van eigenaar
veranderde.
Na tal van verbouwingen kwam het kasteel in de 17de
eeuw in het bezit van Balthasar Moretus,
afstammeling van de beroemde Antwerpse drukker
Jan Moretus. Niet onlogisch dat de naam van het
kasteel veranderde in Moretushof. In 1716 werd het
kasteel beschreven als een soort woontoren met
hoeve. In de tweede helft van de 18de eeuw liet
Johannes Josephus Moretus een park aanleggen dat
tegenwoordig vooral op Nederlands grondgebied ligt
en daar Moretusbos genoemd wordt. Het maakt deel
uit van het "Grenspark De Zoom - Kalmthoutse
Heide".
Het park, voorzien van kunstmatige
hoogteverschillen, werd afgewerkt in 1770.
In 1880 werd het kasteel herbouwd in
neo-Lodewijk XV-stijl door de neef van Johannes
Moretus, Philippe de Pret.
Rond deze tijd kwam de naam "Ravenhof" in gebruik.
Van 1911-1929 liet toenmalige eigenaar,
Charles Moretus Plantin, twee zijvleugels bijbouwen.
Charles was tot zijn dood in 1960 burgemeester
van Stabroek.

Enige tijd na de uitbreiding kwam het kasteel in
het bezit van de paters Assumptionisten (een
orde binnen de Augustijnen) en kreeg de naam
Assumptiehof.
Sindsdien maakten diverse katholieke organisaties
gebruik van het kasteel. De gemeente Stabroek
werd eigenaar in 1979. Sinds 1982 huizen er tal
van sociaal-culturele verenigingen in. Het
bijhorende oude parkbos, vroege schrale
heidegrond, wordt eveneens "Ravenhof"
genoemd. Tot het kasteel behoort, enkel op
Belgisch grondgebied, een 25 ha groot park dat
vrij toegankelijk is. Het koetshuis
werd omgebouwd tot café-restaurant, en daar gaan
we ons laven na de wandeling.
Praktische info:
- korte wandeling + 5 km
- lange wandeling + 8 km
Vertrek om 13u aan het Atrium met eigen auto's.
Kostendelend meerijden kan uiteraard.
We rekenen andermaal op enkele bereidwillige
chauffeurs.
Info: Raymond Pirée
03.449.50.80
Albert Verherstraten 03.449.96.89
Walter Van Weverberg 0472.52.80.98
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WOENSDAG 21 MAART: AUTOWORLD BRUSSELS

Dat heb je met de internationalisering in Brussel: om de verplichte tweetaligheid te
omzeilen, gebruikt men dan maar het Engels.
Wij hebben zowel voor de mannen als de vrouwen (!) een nederlandstalig geleid
bezoek geörganiseerd aan "Autoworld", Parc du Cinquantenaire - Jubelpark 11,
1000 Brussels, waar een "Front officer" ons zal verwelkomen om 14u30.
Het overgrote deel van de in dit privémuseum tentoongestelde auto's zijn afkomstig
uit de Mahy-collectie met zo'n 1.000 automobielen, één van de grootste
autoverzamelingen ter wereld. Er staan automobielen van voor 1900 met
verschillende Belgische merken zoals de Minerva, Germain, FN, Imperia, ...... .
Deze collectie is sinds 1986 ondergebracht in één van de jubileumpaleizen, gehuurd
van de gemeenschap, en vooral sinds 2010 uitgebreid met nieuwe zones, zoals b.v.
"Sport en competitie" en " hedendaagse wagens".
Natuurlijk voor de wagens van vandaag en morgen had u naar het autosalon
moeten gaan.
Autoworld gaan wij uiteraard bezoeken met de trein, want met de auto geraak je er
maar moeilijk. Afspraak om :
12u45 : aankoop treinticketten
13u13 : Antwerpen-Berchem : vertrek IC 3134
13u18 : Mortsel-Oude God
13u42 : Overstappen in VILVOORDE !
14u05 : Perron 5 : vertrek S4 2164 richting Aalst
14u20 : Afstappen in station MERODE
14u30 : het is 350 meter stappen naar Autoworld.
U kan deze uitstap meemaken aan de prijs van 12 € p.p., over te schrijven op
rekening van OKRA St-Bernadette BE31 7310 0711 8155 met de vermelding
"Autoworld" of met gepast geld onder briefomslag met vermelding van uw naam.
Info : Jan BUYCK : tel 03/288.43.91 - buyckjan@gmail.com

-5-

VRIJDAG 23 MAART: CURLING OP TAPIJT
Rosita en Freddy verwachten jullie om 14u
in het JOC Lusthovenlaan 10 te Mortsel.
Curling 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 terplaatse zijn spotgoedkoop.
Kom af, we leren je de spelregels en is het
verder onbeperkt genieten.
Info: Rosita Van Varenberg – Freddy Van Ooyen 03/440.47.94.

ELECTRISCHE FIETSEN
In het verleden op tocht met gewone fietsen was het redelijk eenvoudig om de
herstelling met onze middelen ter plaatse uit te voeren bij pech , lekke band,
ketting, enz.
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.

WOENSDAG 28 MAART: DAGFIETSTOCHT
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 Tel: 03/449.66.63 – 0495/92.55.30.
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, vanaf
30 minuten vóór het vertrek..
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DONDERDAG 30 MAART: STEDELIJKE SPORTELDAG
MORTSEL@BEWEEG.COM
Sportief en gezellig bewegen, daarvoor moet je Sportelen! Kies een geschikte activiteit voor jezelf en je vrienden uit de lijst met tal van aangeboden bekende en minder
bekende activiteiten. Deze sporteldag is het moment bij uitstek om als 50 plusser een
nieuwe sport uit te proberen of om je conditie te testen. Het is sporten op eigen tempo en maat. Ontspannen is immers even belangrijk als inspannen!
Waar, Wanneer, Wat: Sporthal “Den drab” van 12u30 tot 16u15
Drums Alive; Dynamic tennis; Yoga; Tai Chi; body Boost- Rugfit; Zumba Gold;
Curling + Curve Bowl; Lijndansen; kubb; volkssporten.
Prijs: 5€ (inbegrepen verzekering, deelname, taart, koffie, thee)
Inschrijven bij: Hugo Hosteaux, Singel 75, 2640 Mortsel, 03/449.66.63.
0495/92.55.30. of Onthaal, Stadsplein 2, 2640 Mortsel, onthaal@mortsel.be
De flyer “Mortsel@Beweeg.com” is te verkrijgen begin maart bij Hugo Hosteaux.
Je kunt je dan bij hem aanmelden.

DINSDAG 10 APRIL: PAASFEEST / LENTEFEEST
In april is het paasvakantie en dat is het moment om een Paasfeest/Lentefeest te houden.
We houden ons feest op DINSDAG 10 APRIL in het Atrium.
De deuren gaan open om 11u30 en ons feest begint om 12u.
We houden het ook dit jaar met een mooie en lekkere BRUNCH met warme en koude gerechten.
Ook dranken zijn inbegrepen en onze jaarlijkse BINGO mag niet ontbreken.
We gaan die brunch zelf klaarmaken zodat we het financieel laagdrempelig kunnen houden.
INSCHRIJVEN: VERPLICHT tot ten laatste 6 april via rekening BE31 7310 0711 8155 of via
Briefomslag bij ondergetekende alleen.
PRIJS: 12,5 € all-in.
Ik zou zeggen….. inschrijven maar.
Guy VERHEMELDONCK : 0495 400873 of 03/4492763

FIETSWEEKEND: vrijdag 24 t/m zondag 26 augustus
Op vrijdag 24 augustus vertrekken we met de fiets vanuit Mortsel naar Breda +/- 65km.
We logeren in het “Van der Valk hotel Princeville” +/- 4km van het Centrum van Breda.
Onze prijsschatkting bedraagt momenteel +/- 200€ per persoon in tweepersoonskamer (2x ontbijt,
2x lunchpakket, 1x diner, 1x zaterdagavondbuffet). In ons clubblad van april gaan we de juiste
prijs en nadere gegevens mededelen. Voor een éénpersoonskamer vraagt men een toeslag van 30€
per nacht.
Er is een fietsenstalling.
We verblijven 2 nachten in het hotel. De heen en terugrit lopen langs prachtige stukken natuur, met
o.a. de rivier De Mark.
NIEUW!!! De niet fietsers kunnen mee. Zij moeten wel zelf voor vervoer met de auto naar het hotel zorgen. Er is daar een ruime parking.
We trachten voor hen een zaterdagprogramma op te zetten met bezoek aan Breda (stadswandeling,
shoppingsmoment, terrasjespauze). Het centrum is te bereiken met opbaar vervoer vanuit het hotel.
De niet fietsende echtgenoten, vrienden, vriendinnen kunnen dus mee.
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DAT
Do.1
Vr.2
Vr.2
Ma.5
Di.6
Do.8
Vr.9
Vr.9
Ma.12
Di.13
Di.13
Wo.14
Do.15
Do.15
Vr.16
Ma.19
Di.20
Di.20
Wo.21
Do.22
Vr.23
Vr.23
Ma.26
Di.27
Wo.28
Do.29
Do.29
Do.29
Vr.30
Vr.30
Zo.1Apr
Ma.2apr
Ma.2apr
Di.3apr
Do.6apr
Vr.7apr
Di.11apr

ACTIVITEITEN MAART 2018
Turnen
Lijndansen
Algemene Vergadering
Tempowandelen
Clubnamiddag
Turnen
Lijndansen
OKRA-QUIZ
Tempowandelen
OKRA-Bestuursvergadering
Clubnamiddag
Fietswandeling
Turnen
Wandelen: Kasteel Ravenhof - Stabroek
Lijndansen
Tempowandelen
Clubnamiddag
Vaderviering
Autoworld-Brussels
Turnen
GEEN LIJNDANSEN
Curling
Tempowandelen
Clubnamiddag
Dagfietstocht
Turnen
Sporteldag Mortsel
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Lijndansen
Pasen
t/mzo. 15 april Paasvakantie
Geen tempowandelen
Clubnamiddag
Geen turnen
Geen lijndansen
OKRA Paasfeest/Lentefeest

Verantwoordelijke uitgever
Conny Pirée-Roelandts
Doolhoflaan 44
2640 Mortsel
03 449 50 80

Zorg– en
Clubverantwoordelijke
Conny Pirée-Roelandts
03 449 50 80
conny.piree@telenet.be

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

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

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

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

STARTEN AAN
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium of fort V
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium of Fort V
N.Ruimte
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium of Fort V
Atrium
Atrium
O.God
Atrium
JOC
Atrium of Fort V
Atrium
Atrium
Atrium
Dan Drab
Atrium
Atrium
Atrium

Financiën
Walter Vandenbussche
03 295 38 94

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
guy.verhemeldonck@telenet.be

STIPT OM
9u en10u
9u30
14u
9u30
13-17u
9u<en 10u
9u30
14u
9u30
9u30
13-17u
13u30
9u en 10u
13u
9u30
9u30
13-17u
15u
12.45
9u en 10u
14u
9u30
13-17u
9u30
9u en 10u
12u30
9u30
13-17u
11u30

BLZ
2
2
4
2
1
2
2
2
1
3
2
4
2
3
1
5
2
6
2
1
6
2
7
2
1
7

Dispatching:
Frits Dewitte
03 440 30 96
en wijkverantwoordelijken
Aan alle medewerkers
onze dank voor hun zeer
gewaardeerde bijdragen
Onze website
www.okrabernadette.be

