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Jaargang 33, nummer 3 - Maart 2022 

CLUBNAMIDDAG op DINSDAG 

Hopelijk zijn we nu definitief van start en kunnen we verder met onze organisaties. 

Zoals in vorige editie beloofd gaan we tijd inhalen en we beginnen met 

“verloren maandag” tijdens onze WINTERWANDELING op 17 maart (zie elders) 

Lentefeest voorzien we op woensdag 13 april (info later). 

Ons Cultuuraanbod begint zich ook te vullen. 
 

We starten ook terug met het “BLOEMSCHIKKEN” (zie elders) en het sportseizoen begint ook terug 
met FIETSEN en WANDELEN. 

De dinsdagnamiddagen beginnen ook terug te vlotten doch we zoeken nog steeds naar nieuwe uitda-
gingen om ons aanwezige leeftijdsgetal naar omlaag te brengen. Vergeet ook onze “rondetafel” ge-
sprekken niet. 

In de toekomst komt er ook nog een “ALGEMENE VERGADERING” waarop iedereen wordt uitgenodigd 
en waar meer inzicht gegeven wordt over de werking en toestand van onze vereniging. Velen zijn niet 
op de hoogte wat de achtergronden en werking met zich meebrengt. 

We zoeken ook nog mensen die ons kunnen helpen met o.a. administratie en die wat vertrouwd zijn 
met de digitale werking en het computergebeuren. 

Verder houden we ons aan de regels en kijken nog uit naar “CODE GEEL” wat ons nog meer mogelijk-
heden geeft. 

En voor de rest …… houd je gezond. 

Groetjes, Guy VERHEMELDONCK 

BLOEMSCHIKKEN 

Na twee afgelastingen door corona gaan we het nog eens proberen. We starten onze eerste workshop 

“BLOEMSCHIKKEN” op dinsdag 22 maart in de nevenruimte van het ATRIUM. Begin 13u30 tot 16u. 

De workshop draagt de naam “BLOEMBUIS“. Wat moet je zoal meebrengen: 

Cilindervormige vaas of pot – gekleurd lint of stof – schaar-kniptang. 

Patricia zorgt voor de rest (bloemetjes en groen bv). 

Inschrijven is verplicht bij Patricia DEBOEURE die de workshop geeft. Max 10 personen. 

Stuur eerst een mailtje of telefoneer naar Patricia met melding van uw deelname. 

Daarna stort u 10 € op rekening van Okra met vermelding bloemschikken, of je kan cash betalen 

aan Patricia op dinsdagnamiddag. 

Uiterste datum inschrijven: 15 maart 

Dus eerst uw deelname bevestigen en dan betalen aan Patricia. 

 

patriciadeboeure@gmail.com – tel 0485/932873. 

VERJAARDAGSKAARTEN 

Op dinsdag 8 maart houden we onze volgende workshop. We gaan er weer iets moois van maken, 

weer kwaliteit brengen. De toekomstige jarige Okra leden mogen gerust eens komen kijken. Jullie in-

teresse moedigt onze “kunstenaars” aan. 

Hugo Hosteaux. 
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FIETSEN EN WANDELEN 

Gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld Sport door de mutualiteit. 

De meeste mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld voor lidmaatschap bij een 

sportclub terug na voorlegging van een aanvraagformulier. Op dit formulier moet de 

sportclub de betaling van het lidgeld bevestigen en moet de verantwoordelijke het ondertekenen. 

Onze leden Sport die we konden bereiken via e-mail, hebben we reeds geholpen met een ingevuld 

aanvraagformulier. Zij moeten geen aanvraagformulier meer aanvragen. Voor leden Sport die we niet 

konden bereiken via mail zullen we een aanvraagformulier ter beschikking stellen in het Atrium tij-

dens de clubnamiddag. 

Info: Marc Roland. 

START VAN HET NIEUWE FIETSSEIZOEN.  
 

Traditiegetrouw starten we met een fietstocht van ongeveer 30 km en wel op 9 maart. We zoeken 

een verkeersluw gebied op waar we aan een rustig tempo kunnen fietsen. We houden na een uur fiet-

sen een korte rustpauze en eindigen met een drink.  

We starten om 13u30 aan het Atrium. 

Onze tweede fietstocht is gepland op 23 maart. Het is een dagtocht en we vertrekken aan het Atrium 

om 9u30. We lunchen onderweg met eigen boterhammen. 

Voor de volgende maanden zijn de data ook reeds vastgelegd en er is een belangrijke wijziging t.o.v. 

vorige jaren. De fietstocht van 30 km zal voortaan plaatsvinden de eerste woensdag van de maand en 

de dag fietstocht de derde woensdag.  

De fietstochten op maandagavond gaan ook opnieuw door. 

Tenslotte, in het begin van een nieuw seizoen, vragen we uw aandacht voor het volgende. We fietsen 

in groep en dat wil zeggen dat iedere deelnemer een verantwoordelijkheid draagt t.o.v. de andere 

deelnemer. We willen het plezier van de anderen niet bederven en daarom is de fiets in orde, de ban-

den zijn goed opgepompt en wie elektrisch rijdt heeft de batterij voldoende opgeladen. We nemen 

geen onnodige risico’s, laten voldoende ruimte voor de anderen en iedereen draagt een geel hesje 

zodat de groep zeer duidelijk is voor het autoverkeer.  

We wensen iedereen veel plezier en een veilig seizoen. 

Marc Roland. 

WINTERWANDELING 2022. 
 

Na twee jaar kunnen we terug onze jaarlijkse WINTERWANDELING organiseren en 

dit op 

DONDERDAG 17 MAART 2022. 

We blijven in de buurt en doorkruisen Edegem langs zijn gekende bouwwerken. We 

volgen de vele wandelpaden en ontdekken zo o.a. de Kasteelweg, het Dwaallichtjespad, het Meulder-

pad, het Rogerhagenpad en andere rustige natuurplekjes.  

We hebben de keuze uit “3 routes” van ong. 4, 6 of 8 km. 

Bij een tussenstop is er een drankje voorzien. Stevige schoenen zijn wel aangeraden. 

Vertrek Atrium om 13u. 

Na de wandeling komen we terug samen in het Atrium waar we ons verwarmen aan een stevige soep. 

Na de soep gaan we terug naar “VERLOREN MAANDAG” en serveren wij WORSTENBROOD EN/OF AP-

PELBOLLEN. 

Verplicht inschrijven tegen 11 maart en duidelijk vermelden: WINTERWANDELING. 

Prijs: 7 € - borrel, soep, en 1 worstenbrood (of 1 appelbol). Bijbestellen tegen 3 € voor zowel wor-

stenbrood als appelbol. Duidelijk vermelden! Liefst te betalen via overschrijving of desnoods cash in 

het Atrium op dinsdagnamiddag. Dranken aan de toog zelf te betalen. Tijdig inschrijven: er kunnen 

maar max 80 gevaccineerde personen inschrijven! 

Info en wandeling: Jos Wellens. 
 

Algemene info en inschrijvingen: Guy VERHEMELDONCK. 
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MUSEUMBEZOEK 

KUNST en CULTUUR voor de komende maanden 

VAN BUUREN MUSEUM EN TUIN: WOENSDAG 30/03 

 

Brussel is de bakermat en de hoofdstad van de Art nouveau (1893-1913) met archi-

tecten Victor Horta, Henri van de Velde en Paul Hankar als boegbeelden. 

Vanaf 1910 ontstond de Art deco-stijl en de villa die wij gaan bezoeken dateert van 1928 en is aan de 

buitenkant een eenvoudige baksteenarchitectuur naar Amsterdams model. 

David en Alice van Buuren waren Nederlandse kunstverzamelaars en voor het interieur werden de 

beste decorateurs aangezocht, die konden werken met de meest verfijnde materialen. 

De kunstcollectie telt ruim 200 schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen, waaronder niet minder 

dan 32 schilderijen van Gustave van de Woestyne. Het beroemdste werk is de “val van Icarus van 

Pieter Bruegel de Oude. 

Na het overlijden van David werd Alice de hoedster van het huis en de collectie en liet zij de tuinen 

uitgroeien van 26 are tot 1,5 hectare. 

Er is dus wel wat te zien en te beleven, maar we mogen maximaal met 15 personen zijn, zodat vlug 

inschrijven de boodschap is door overschrijving van 15 euro p.p. op rekening Okra Bernadette. 

We nemen om 13u30 de trein in Berchem op spoor 9 en komen aan  in Brussel-Noord om 13u59. Dan 

nemen we in het Noordstation van de MIVB-tram 3 richting Churchill om 13 tussenstops verder aldaar 

af te stappen. Vandaar is het 4 minuten wandelen naar het museum gelegen te 1180 Ukkel, Léo 

Erreralaan 41. 

Dit alles is nog onder voorbehoud, daar de verantwoordelijke voor de groepen nog met vakantie is tot 

28 februari en ik dus nog geen bevestiging heb van het door ons gewenst bezoek. Wijzigingen zijn 

dus nog mogelijk zowel wat betreft de datum, als het te bezoeken pand. De inschrijvers zullen per 

email verwittigd worden van elke wijziging. Op de reservelijst staan het Max Hallet Herenhuis en het 

Tasselhuis, beiden in Elsene en Art nouveau architectuur. 
 

Jan BUYCK – gsm tijdens de trip 0486 60 09 80 

LENTECONCERT ORFEO SYMFONISCH: DINSDAG 12 APRIL OM 14u30. 

Nieuwjaarsconcert werd Lenteconcert “WENEN 1789”. Wenen staat op de breuklijn van het Ancien Ré-

gime en de Nieuwe Tijd, ingeluid door de Franse Revolutie in 1789. Het programma draait rond de 

laatste werken van Joseph Haydn en Mozart en maakt de overgang naar de derde klassieke Weense 

componist, Ludwig van Beethoven. 

Het belooft een prachtig concert te worden met maar liefst vier solisten, een topdirigent en een humo-

ristische presentator. 

Waar: Koningin Elisabethzaal, Koningin Astridplein 26, Antwerpen (Tram 15) 

Prijs: OKRA-leden 28 euro, niet-leden 38 euro. Inschrijven uiterlijk tegen 3 maart door overschrijving 

op rekening van Okra St. Bernadette Mortsel. 

DAGUITSTAP NAAR DE BETUWE: VOORKEURDATUM DONDERDAG 2 JUNI. 

Ik heb goede hoop dat we onze voorkeurdatum kunnen behouden, doch onze reservedata zijn woens-

dag 1 juni en vrijdag 27 mei. 

Prijs: leden: 65 euro/p.p. – niet-leden: 75 euro/p.p. door overschrijving op rekening OKRA St. Berna-

dette Mortsel tegen uiterste inschrijvingsdatum 1 april. 

ANNULATIEKOSTEN: vanaf 1 mei: 30 euro – vóór 1 mei: 15 euro. Vervangen mag altijd. 

 

Uiteraard krijgt u ten gepasten tijde nog nadere info. 

Jan Buyck. 
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Datum Activiteit Plaats Uur 

Di 01 maa Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Do 03 maa Geen Turnen Atrium 9u30 

Vr 04 maa Geen Lijndansen Atrium 10u 

          

Ma 07 maa Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 08 maa Clubnamiddag - Verjaardagskaarten Atrium 13u30 - 16u30 

Wo 09 maa Fietsen - 30 km Atrium 13u30 

Do 10 maa Turnen Atrium 9u30 

Vr 11 maa Lijndansen Atrium 10u 

          

Ma 14 maa Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 15 maa Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Do 17 maa Turnen Atrium 9u30 

    Winterwandeling Atrium 13u 

Vr 18 maa Lijndansen Atrium 10u 

          

Ma 21 maa Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 22 maa Clubnamiddag - Bloemschikken Atrium 13u30 - 16u30 

Wo 23 maa Fietsdagtocht Atrium 9u30 

Do 24 maa Turnen Atrium 9u30 

Vr 25 maa Lijndansen Atrium 10u 

    Kegelen Fort IV - MG40 14u 

          

Ma 28 maa Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 29 maa Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Wo 30 maa 
Museum en Tuin Van Buuren - Brussel Berchem Spoor 9 13u30 

    

Do 31 maa Turnen Atrium 9u30 


