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MAART roert zijn staart, 

April doet wat hij wil!  
BESTUURSMEDEDELINGEN 

De lente zit in het land en we gaan er met 

nieuwe moed tegenaan. 

Het fietsseizoen komt er weer aan, we gaan 

terug in de natuur wandelen en we trachten te 

genieten van het voorjaarszonnetje. 

Vergeet zeker niet onze ALGEMENE  

VERGADERING op 1 maart (zie eders). 

We zorgen voor een speciaal hapje en we  

rekenen op uw aanwezigheid .Daardoor  

laat je merken dat je waardering hebt voor al 

de inzet die we in de loop van het jaar doen. 

Denk er ook eens aan of je ons bestuur niet 

kunt versterken in de komende vijf jaren. 

Ook aandacht voor ons LENTEFEEST op 

DONDERDAG 11 APRIL ( zie elders) 

Sinds dit jaar heeft MORTSEL een nieuwe 

moderne KEGELBAAN in FORT 4.We  

willen langs deze weg eens polsen of er  

interesse is om hier een wekelijkse activiteit 

van te maken. Laat het ons weten, details 

volgen eventueel later. 

In de lente willen ook nog eens een  

zondagnamiddag met “ spelletjes” inrichten 

in het ATRIUM. Nieuwe voorstellen…. Laat 

maar weten. 

Vergeet zeker niet de SENIORENBEURS in 

IMMACULATA  in EDEGEM op  

28 MAART. OKRA ST BERNADETTE 

staat er met een stand en mijn kan kennis 

maken met allerhande verenigingen en  

activiteiten. 

Hou er de moed maar in. 

Groeten 

Guy VERHEMELDONCK 

Maart komt, volgens mijn volkskalender, 

van Martius – oorlogsod – en tegelijk god 

van de natuur. Er komt inderdaad leven in 

de natuur en dit jaar is die natuur heel 

vroeg begaafd geweest met lentewarmte. 

Onze wandelaars houden er het tempo in 

en genieten evengoed van een rustige  

uitstap. Onze ontspanningsactiviteiten 

krijgen een extra zonnesteuntje en het 

goede lente humeur krijg je er gratis bij ! 

Spijtig dat de politieke omstandigheden zo 

dikwijls “roet in ’t eten gooien” en  

gelukkig dat zelfs jongeren aandacht  

vragen om moeilijke situaties op te lossen 

Het zou een zegen zijn moesten we in een 

rustige, zonnige sfeer kunnen genieten van 

al het mooie dat de natuur ons kan  

geven. De maartse buien nemen we er dan 

wel bij… 

Het  H.Rietje staat weer vol aangename, 

pittige activiteiten, doe je keuze en als je 

tussen twee twijfelt, doe ze dan allebei. 

Maart zit vol mogelijkheden om samen 

met onze club gezellige uurtjes door te 

brengen. Ook dinsdags wordt er een  

babbeltje of een of ander spelletje  

gewaardeerd. Breng gerust vrienden mee, 

da’s gemakkelijker dan alleen ergens 

poolshoogte gaan nemen… 

Nieuwe activiteiten worden bekeken en in 

het zonnetje gezet, onze club speelt mee 

“lente”, Jij ook? 

Dank aan onze medewerkers! 

Zonnegroeten van Conny 
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St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem 

ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR MAART 2019 

TURNEN 

LIJNDANSEN 

BEWEGEN is als GOUD 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. 

 
Voor onze minder bewegelijke vrienden hebben we ook nog een haalbare mogelijkheid: 

 
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!! 

 

Maar toch zeker 30 minuten bewegen per dag blijft gelden. 

Samen met OKRASPORT gaan we er gemakkelijker  in lukken!!! 

 Elk uur 5 minuten wandelen of aan beweging doen! 

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

http://www.okrabernadette.be 

We kunnen turnen zowat typeren als de verzamel box 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 9u. met de matjes en om 10 u. voor 

hen die niet meer zo graag op de vloer liggen. 

LET OP: Donderdag 7 maart: GEEN TURNEN 

 
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.   0495/92.55.30. 

Ons bestuur verwacht je waardering voor wat ze  

een heel jaar voor jullie doen.  

Kom dat uiten op vrijdag 1 maart door je aanwezigheid op de  

ALGEMENE VERGADERING 

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. 

LET OP: Vrijdag 8 maart: GEEN LIJNDANSEN 

 

 
Info: Rosita  Van Varenberg 03/440.47.94   0473/56.96.41 

Als je je waardering wilt uiten voor wat onze bestuursleden een heel jaar door voor je 

doen komt dan op 1 maart naar de 

ALGEMENE VERGADERING. 
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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 willen we hen vragen leer ons trefpunt wat beter kennen. Dat kan 

door uw aanwezigheid op de  

ALGEMENE VERGADERING, 1 maart  om 14u in het Atrium. 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63 – 0495/92.55.30 

VOLKSSPORTEN: 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  

tonners zijn 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:  Wilhelmina Daans 03/449.23.85   

           Van Linden 0486/03.48.57 

           Roger Van Den Bussche  03/449.41.37 

FIETSEN 

Het is maart en ons aanbod verschijnt terug in het clubblad. Tof he, zijn jullie  fietskens in orde voor het 

nieuwe fietsseizoen 2019, ons 23ste seizoen al. We gaan ook weer  meer gebruik maken van de fiets voor 

onze dagelijkse verplaatsingen. 

We willen dit veilig doen en daarom zijn deze aandachtspunten hier wel op zijn plaats. 

 

1.HOUDING op de FIETS: 

- 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. 

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. 

6. 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 als dit nodig is. 

7. 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. 

8. Gebruik je fietsbel om opgemerkt te worden wanneer je drukke of  gevaarlijke situaties nadert. 

9. Een fietshelm dragen is niet verplicht, maar betekent meer veiligheid. 

10. Zorg voor voldoende beweging zodat je in goede conditie bent. 
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Heel belangrijk…..daarom is dit woordje hierbij nodig. 

Langs OKRASPORT+ en andere organisaties hebben we getuigenissen van artsen en  

verpleegkundigen die op de spoed werken. Zij worden geconfronteerd met de gevolgen van  

fietsongevallen. De ongevallen zijn toegenomen, nu zeker door dat er  meer gebruik wordt  

gemaakt van E-bike en Pedelec. Meestal  zijn ze ook zwaarder. Een fietshelm zal ongevallen 

niet voorkomen maar wel de kwetsuren minder zwaar maken. Een klap op het hoofd kan  

hersenbloedingen veroorzaken met dikwijls blijvende gevolgen: spraakstoornissen,  

verlammingsverschijnselen, overlijden. Ik heb vorige zomer tijdens het fietsen op nat  

wegdek bij een valpartij zo’n klap op het hoofd mee gemaakt, met mijn rechter slaap  tegen 

de kasseien. Gelukkige was daar mijn helm, een beetje suf, wat schaafwonden op arm en  

benen, verder geen gevolgen. Dit voorval heeft mijn overtuiging versterkt in het belang van 

het dragen van een fietshelm. 

Wij bij OKRASPORT+ gaan voor helmdracht, maar niet voor helmplicht. 

Ik voel me ook een beetje machteloos omdat ik er maar niet in slaag de noodzaak van het 

dragen van een fietshelm te doen inzien. 

Zie het toch in, voor het je overkomt! Hugo. 

Elektrische fietsen: Wij willen dit nogmaals herhalen!!!! 

In het verleden op tocht met gewone fietsen was het redelijk eenvoudig om de herstelling 

met onze middelen ter plekke 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 mate-

rieel 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. 

Zo, we kunnen nu veilig op pad. 

We raden je alvast aan je tweewieler op te poetsen en aan een grondig nazicht te onderwer-

pen, want zeer binnenkort staat onze eerste fietstocht op het programma. Hopelijk zien we 

onze trouwe fietsers en nieuwelingen allen op het appél, vol goede moed en klaar voor het 

nieuwe seizoen. 

DE FIETSHELM WEL OF NIET ?!?! 

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 be-

stuur 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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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 huis-

waarts, waar we rond 17uur aankomen. 

Info: Hugo    03/449.66.63 - 049592.55.30 

WOENSDAG 13 MAART: FIETSWANDELING 

Neen, geen nieuw museum, maar een tijdelijke tentoonstelling van een bijzondere  

verzameling van foto's, objecten en dossiers die illustreren hoe misdaden worden  

opgelost, bijgehouden door de gerechtelijke politie van Gent sinds 1930. 

 

Dit zogenaamde "museum van de misdaad" was tot nu enkel toegankelijk voor  

politiemensen in opleiding, die getraind werden in het zoeken naar relevante details, 

sporen en aanwijzingen om misdrijven zoals vergiftiging, valsmunterij,  

brandkastkraken, vervalsingen, moorden en diefstallen op te lossen. 

 

Hoe verloopt het sporenonderzoek op de plaats delict, de reconstructie, het  

labo-onderzoek, een getuigenverhoor? Hoe wordt een robotfoto gemaakt of de  

bekisting om sporen niet te vervuilen.  

 

De tentoonstelling sluit af met een kamer vol in beslag genomen goederen die  

verboden waren of in strijd met de goede zeden en dan zie je hoe bepalend de  

tijdsgeest is voor onze blik op de misdaad. 

 

Waar : STA°M ( Stadsmuseum Gent), Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 GENT. 

 

Plaats van afspraak: Berchem station om 12u30.  

Trein IC 712 vertrek 12u43 perron 6.  

Treinticket zelf aan te kopen. 

 

Aankomst :  Gent Sint Pieters om 13u33.  

Dan te voet 1,2 km naar de Bijlokesite. 

Start gegidste rondleiding van 90 minuten om 14u15.  

Nadien drink in het STAMcafé. 

Terugreis : Trein om 17u27 .  

Aankomst Berchem : 18u17. 

 

De eerste 20 ingeschrevenen mogen mee aan 11€ p.p. over te schrijven op rekening 

BE31 7310 0711 8155 van OKRA St.Bernadette of contant onder briefomslag met 

gepast geld en vermelding van naam en "misdaad". 

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

 

MAANDAG 18 MAART: TENTO  

“Het museum van de misdaad” in het Stam te Gent 
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WOENSDAG 27 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.. 

DONDERDAG 28 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 op eigen maat.  

Ontspannen is immers even belangrijk  als inspannen! 

Waar, Wanneer, Wat: 

Sporthal “Den drab” van 12u30 tot 16u15 

Tafeltennis; Badminton; Tai Chi; Pilates; Spinning; Body Boost- Rugfit; Zumba Gold; Curling 

+ Curve Bowl; Lijndansen; Valpreventie; Nordic Walking. 

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. 

DONDERDAG 21 MAART: WANDELEN 

Het Park Groot Schijn is een gebied in Deurne, gevormd door de Schijnvallei en de vallei van 

de Koude Beek. Het was een lappendeken van tientallen verenigingen en clubs die zich daar 

geleidelijk aan hebben gevestigd. Het resultaat was een wirwar van aparte clubgebouwen en 

ruimtes voor een allegaartje van clubs en verenigingen. Vandaag wordt het omgevormd tot 

een samenhangend landschapspark waarin de recreatieve en ecologische waarde van het ge-

bied worden verenigd. De realisatie is nog volop aan de gang maar wel al ver genoeg gevor-

derd om te kunnen kennis maken met één van de talrijke stadsvernieuwings projecten van 

Antwerpen, het  Park Groot Schijn. 

We vertrekken aan het Atrium om 13u. Kostendelend meerijden kan. Goede wandelschoenen 

gewenst. 

Info: Marc Roland 0478 44 50 91 en Ria Prims 0479 83 05 18 

mailto:onthaal@mortsel.be
mailto:Mortsel@Beweeg.com
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DONDERDAG 11 APRIL: PAASFEEST - LENTEFEEST 

Dit feest gaat dit jaar door in de PAASVAKANTIE, uiteraard in het ATRIUM. 

Na een onderbreking van enkele jaren, gaan we dit jaar weer eens voor een 

 

“KAAS- en WIJN - buffet”. 

 
Wij serveren een APERO,  

                           diverse KAZEN en WIJN,  

                           verschillende soorten brood,  

                           versnaperingen  

                           en een DESSERT. 

De deuren gaan open om 12u en we starten om 12u30. 

INSCHRIJVEN verplicht tot 7 april. 

PRIJS: 15 €  “all inn” 

Te betalen via rekening BE31 7310 0711 8155 met vermelding aantal, naam en  

PAAS-LENTEFEEST 

Ofwel via BRIEMOMSLAG bij ondergetekende met dezelfde vermeldingen. 

We spelen uiteraard, naar jaarlijkse gewoonte,…. een BINGO  

met leuke waardevolle prijzen. 

Vorig jaar waren er ongeveer 90 inschrijvingen. 

We gaan zeker niet voor minder. 

Info: Guy VERHEMELDONCK 

Inschrijven maar 

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 

Die beurs gaat door in de APPEL IMMACULATA,  Oude Godstraat 110, Edegem, 

van 14u tot 17u30.                                                                                              

OKRA-Bernadette zal aar ook vertegenwoordigd zijn.                                         

Daar kunt u kennis maken met diensten, organisaties en verenigingen die interessant 

kunnen zijn in alle levensdomeinen van een senior: mobiliteit, vrije tijd,                

lichaamsbeweging en cultuur.                                                                                  

Naast de verschillende info-stands is er ook animatie voorzien en iets lekkers om te 

eten en te drinken.                                                                                                      

Alle geïnteresseerden en senioren-in-spe zijn welkom.                                              

Info: Frits Dewitte     frits.dewitte@telenet.be 

DONDERDAG 28 MAART: SENIORENBEURS/EDEGEM 



 

 

 

 

 

 

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 

Vr.1 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Vr.1 OKRA  - ALGEMEEN VERGADERING Atrium 14u 4 

Ma.4 t/m zondag 10: Krokusvakantie - - - 

Ma.4 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.5 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.5 Workshop Verjaardagskaarten Atrium 13u30 - 

Do.7 GEEN TURNEN - - 2 

Vr.8 GEEN LIJNDANSDEN - - 2 

Ma.11 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.12 OKRA Bestuursvergadering - Hugo Nevenruimte 9u30 - 

Di.12 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.13 Fietswandeling Atrium 13u30 4 

Do.14 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.15 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.18 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Ma.18 Bezoek Museum Misdaad Berchem Station 12u30 5 

Di.19 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.19 Vaderviering Atrium 15u - 

Do.21 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.21 Wandelen: Park Groot Schijn - Deurne Atrium 13u 6 

Vr.22 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.25 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.26 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.26 Sporteldag  “Beweeg@Mortsel” Atrium 12u30 6 

Wo.27 Dagfietstocht Atrium 9u30 6 

Do.28 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.28 Seniorenbeurs Edegem Den Appel 13u30 7 

Vr.29 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.8apr t/m maandag 22 april: PAASVAKANTIE - - - 

Do11apr OKRA - Paas - Lentefeest Atrium 12u30 7 

DATUM ACTIVITEITEN MAART 2019 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be

