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Officieel is de lente in ’t land.
21 maart was de kanteldag. Ik heb
de indruk dat de seizoenen het
noorden kwijt zijn. We kregen een
deugddoende lenteprik in de
buienmaand – bewijs: een goed
voorbereide wandeling kon 32
okra-ers bekoren om van de
lentelucht te genieten. Niet alleen
deze wandeling maar het
afwisselend aanbod van allerlei
activiteiten maakt het de moeite
waard om lid van onze club te zijn
(of te worden).
Onze algemene vergadering was
een reflectiemoment over onze
werking met als besluit dat we het
nog niet zo slecht doen – sportief
voor de liefhebbers van actie en
gezellig voor de dinsdagklanten.
De uitstappen hebben een cultureel
tintje en we kunnen zelfs samen
genieten van een of ander
muzikaal evenement.
Dat een dergelijk aanbod veel
voorbereiding vraagt staat als een
paal boven water. Gelukkig zijn er
medewerkers/vrijwilligers die
telkens weer hun beste beentje
voorzetten, waarvoor een grote
“dank je wel”. We hopen dat een
jongere garde een helpende hand
zal toesteken en zo onze goede
faam mee in ere zal houden.
Ik wens jullie een warme lente en
een goed gevoel om bij ons
“clublid” te zijn. (zeg het voort…)
Conny
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BESTUURSMEDEDELINGEN
De lente is in ’t land en dat geeft ons nieuwe moed.
Tijdens de algemene vergadering waren er een
vijftigtal geïnteresseerden.
Dat is een vrij goede opkomst.
Er werd een overzicht gegeven van het verleden en
de toekomst van onze vereniging en er werd
nogmaals een oproep gedaan voor versterking en
verjonging van ons bestuur.
We zouden graag voor elke functie een doublure
hebben dit met het oog op de verjonging.
Dus… laat maar komen !
LENTEFEEST op 6 April
Als ge het nog niet gedaan hebt…. DRINGEND
INSCHRIJVEN bij ondergetekende, desnoods
telefonisch… (afsluiten op maandag 3 april).
50 JAAR ST.-BERNADETTE
We gaan dat vieren op zondag 21 mei met een
misviering en/of receptie.
We laten nog iets weten
Maar we werken er nu reeds aan.
We zijn echter dringend op zoek naar foto’s uit het
verleden van KAV, KBG of OKRA.
Het is de bedoeling om van die foto’s een reportage
te maken die kan afgespeeld worden tijdens de
receptie op 21 mei.
Bezorg uw foto’s aan ondergetekende, noteer uw
naam op de achterzijde en u krijgt die foto’s daarna
terug.
Nostalgie? Of…. Hoe goed zagen we er vroeger uit?
Voor het overige: veel zon en een goeie lente
Guy VERHEMELDONCK

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem

BEWEGINGEN in APRIL 2017.
Meer dan 50% van de 55plussers doet nauwelijks iets aan beweging.
Hun grote excuus: “We hebben geen tijd”
Tijdsgebruik is echter geen kwestie van beschikbare uren en minuten
maar wel van het stellen van prioriteiten.
Motivatie speelt ook een belangrijke rol. Dikwijls vloeit die voort uit een of andere
waarschuwing. Je moet van je huisarts, je moet vermageren, je moet meer bewegen, enz.
Allemaal negatieve uitgangspunten, die eigenlijk zouden moeten evolueren naar:
“Ik voel me er goed bij…ik doe het graag”.
Samen doen met anderen maakt het zoveel leuker en dat vind je bij OKRASPORT .

TEMPOWANDELEN

TURNEN
Onze turngroep heeft terug flink wat wind in
de zeilen. We tellen sinds een paar weken
enkele nieuwe leden en de regelmaat van de
anderen brengt ons tot een behoorlijk aantal
turners. En dat is wel nodig. Ons bestuur
levert een aanzienlijke financiële inspanning
om onze leden degelijke en verantwoorde
bewegingsactiviteiten aan te bieden en zij
verwacht dan ook een redelijke respons.
En bij turnen zitten we goed.
Monik, onze enthousiaste turnjuf brengt
professioneel de geschikte oefeningen voor
senioren. Kom mee doen, je zal er deugd
aan beleven!
Elke donderdag om 9u voor zij die
bepaalde oefeningen nog met een matje op
de vloer willen doen. Om 10u voor hen die
liever niet meer op de grond gaan liggen.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.
0495/92.55.30
LET OP! PAASVAKANTIE
Donderdag 6 en 13 april
GEEN TURNEN

Wie de week op een sportieve en leuke
manier wil inzetten daar hebben we het
tempowandelen voor. Wij verwachten hen
elke maandag om 9u30 aan het Atrium of
aan de parking van fort 5 aan het college.
Twee groepen tempowandelaars gaan van
start voor één uurtje gezonde inspanning in
het prachtig natuurkader van het fort te
Edegem. De meer ervaren snelle stappers
leggen heel het parcours af aan een
redelijke snelheid van meer dan 6km/uur.
De tweede groep doet het wat rustiger aan,
het tempo ligt lager en de afstand is korter.
Maar zij genieten even zeer van hun
sportieve inspanning.
Heb je zin om mee te doen!
Je bent welkom.
Info: Hugo Hosteaux
03/449.66.63
0495/92.55.30
LET OP! Maandag 17 april
2de Paasdag
GEEN TEMPOWANDELEN

LIJNDANSEN
Regelmatig vult het Atrium zich met 17, 18 enthousiaste dansers. Yvonne onze monitrice
brengt er met toffe muziek en leuke pasjes vlot de animo in. Wie graag beweegt op de tonen
van meeslepende deuntjes komt maar af.
Elke vrijdag om 9u30 staan de deuren van het Atrium voor je open!
Info: Rosita Van Varenberg 03/440.47.04
LET OP! PAASVAKANTIE. Vrijdag 7 en 14 april GEEN LIJNDANSEN
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FIETSEN
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

WOENSDAG 12 APRIL: FIETSWANDELING
Nadat de maartse buien ons stokken in
de wielen hebben gestoken hopen we
dat april zijn grillen even ter zijde zal
houden zodat we kunnen genieten van
onze rit.
Na een korte doortocht op Edegems
grondgebied zullen we ons even wagen
op een snelweg, de fietsostrade richting
Mechelen, om zo in Hove te belanden.
We doorkruisen er het park en zetten
onze weg verder naar het landelijke
Lint waar we het Eugeen Goeyvaerts
wandelpad tegenkomen en een tijdje
volgen. Bij het binnenrijden van het

grondgebied Lier laten we de kasseien
rechts liggen en vervolgen onze weg
over een comfortabel betonnen fietspad.
Uiteindelijk bereiken we de Nete en de
ene bocht na de andere leidt ons tot een
eind voorbij het centrum van Lierke
Plezierke. Na het station brengt de route
ons langs weidse velden en landerijen.
Via de Boshoek komen we in Boechout
aan waar we een blik gunnen op de
molen en daarna op het Kasteel Fruithof.
Van daar is het nog maar een boogscheut
tot aan de grens met Mortsel.
Zoals steeds vertrekken
we stipt om 13u30 aan
het Atrium, rijden aan
een matig tempo en
houden onderweg een
stop om even uit te
blazen en onze dorst te
laven. We trachten rond
17u weer thuis te komen.
Tochtleiding: Harry
Tel.: 03/449.77.72
0485/53.55.07

Graag trekken we nog eens de aandacht van de fietsers, met een elektrische fiets,
op het belang van het afsluiten van een fietsbijstandsverzekering.
Om jullie hierbij te helpen verwijzen we naar de inhoud van de website:
www.pechverhelping.com/fietsbijstand.
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WOENSDAG 19 APRIL: BEZOEK HOF VAN LIERE (UFSIA)
De UNIVERSITEIT ANTWERPEN
omvat 3 campussen: de Stadscampus,
die wij gaan bezoeken, de campus
Middelheim en de campus
Drie Eiken in Wilrijk, waar overal
kunst te vinden is.
De kunstcollectie van de UA telt om
en bij de 1100 schilderijen, objecten,
sculpturen van hedendaagse kunst.
Zo zullen wij werken van o.a.
Alechinsky, Fred Bervoets en
Sam Dillemans kunnen ontdekken,
naast nog niet zo bekende
hedendaagse kunstenaars.
Een gespecialiseerde stadsgids wacht
ons om 13u45 op aan de KAPEL
VAN DE GRAUWZUSTERS,
Lange Sint-Annastraat 7,
2000 Antwerpen, voor een 2 uur
durende rondleiding langs zowel het
voormalige klooster van de
Grauwzusters, als het Hof van Liere
aan de Prinsstraat, ook nog
gekend als het Prinsenhof van
de Jezuieten en als UFSIA
(Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius).
De gids belicht vooral de
(kunst)historische achtergrond van
de prachtige gebouwen, die ook
architecturaal zijn aangepast aan
moderne universitaire noden, zoals
auditoria, congreszalen,
conferentieruimten, bibliotheek,
catering e.d.
De eerste 20 ingeschrevenen kunnen
mee aan 5,00€ p.p., doch als we aan
30 deelnemers zouden geraken, zal ik
trachten een tweede gids te bestellen.

Dus vlug inschrijven door overschrijving
van 5,00€ op rekening van
Okra Bernadette BE31 7310 0711 8155
met vermelding "UA" of onder
briefomslag met uw naam.
Hoe geraken we daar ?
Wel met tram 7 en afstappen aan de
halte "Keizerstraat" in Antwerpen en dan
750 meter te voet via de Keizerstraat,
Princesstraat, Kattenstraat, Korte
St. Annastraat en dan botst U op de
Lange St. Annastraat, of nog beter
vertrekken met bus 32 of overstappen
van tram 7 op bus 32 aan de halte
Berchem Districtshuis (kruispunt
Mechelsesteenweg met de
Drie Koningenstraat) en afstappen aan de
eindhalte "Franklin Rooseveltplaats".
Vervolgens steekt U voorzichtig de
Italiëlei over naar de Sint Jacobsmarkt
en de 2de straat rechts is de Lange
Sint-Annastraat.
Info: Jan BUYCK 03/288.43.91 0486/60.09.80
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DONDERDAG 20 APRIL: WANDELEN - GESTEL
Langs het water wandelen brengt rust in het hoofd. Daarvoor trekken we naar
Gestel (Berlaar) waar we rustig langs de Grote Nete wandelen.
De oudste vermelding van Gestel werd gevonden in documenten uit 1261.
Het is één van de kleinste dorpjes in Vlaanderen. Gestel is gekend voor zijn
landelijke rust, zijn geschiedenis en kastelen.
We genieten dan ook van de natuur en bewonderen enkele prachtige kastelen.
Kasteel Gestelhof: is een rechthoekig omgracht waterkasteel uit ca. 1562, verbouwd
en bijgebouwd op het einde van de 19e eeuw en het eerste kwart van de 20e eeuw.
Kasteel Hof van Rameyen: als eerste eigenaar wordt Jan II Berthout van Berlaer
(1280 – 1328) vermeld. Het kasteel is ook bekend omdat het ook eigendom geweest
is van de familie Rubens. Nicolaas Rubens, de tweede zoon van Pieter Paul Rubens
bracht er zijn laatste jaren door.
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 verwachten andermaal enkele bereidwillige chauffeurs.
Info: Raymond Pirée
tel. 03 449 50 80
Albert Verherstraeten tel. 03 449 96 59

WOENSDAG 26 APRIL: DAGFIETSTOCHT
Hugo en Frits nemen jullie mee voor een heerlijke lentetocht in het frisse groen.
We starten stipt om 9u30 aan het Atrium.
In onze fietstas stoppen we onze picknick, wat drinken, regenkledij en eventueel wat
fietsherstelmateriaal.
Tochtleiding: Hugo

VRIJDAG 28 APRIL: CURLING OP TAPIJT
Curling is een sportieve leuke bedrijvigheid.
In het JOC heeft zich op de 4de vrijdag van de
maand al een toffe groep samen gevormd waar
ook plaats is voor jou.
Om 14u heeft Freddy en Rosita de schuifkegels
opgeblonken en klaargezet op het tapijt.
Naargelang het aantal deelnemers worden 2 of 3
ploegen gevormd.
En dan wordt het tof. Wouw de kegel op de stip
en 5 punten. Maar dan komt die snoodaard
achter je die jouw kegel een tik geeft en uit de puntenzone kiepert.
Waar wacht je op om mee te komen doen in het Jongeren Ontmoetingscentrum
“JOC CENTRAAL” aan de Lusthovenlaan10, te 2640 Mortsel.
Info: Freddy en Rosita Van Varenberg 03/440.47.04
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WOENSDAG 31 MEI DAGUITSTAP
BRABANTSE WAL EN OUDENBOSCH (NEDERLAND)
Zoals in de "goeie ouwe tijd" hebben
wij nog eens een "autocar" afgehuurd
van de "Blue Lines Coaches", waar
Manuela weet hoe senioren in de
watten te leggen.
We hebben gekozen voor een
"ASPERGETOCHT" met in de
namiddag een gegidst bezoek aan
"OUDENBOSCH" en zijn
merkwaardige basiliek.

-Dessert: weer schalen met vanilleijs met
slagroom, warme krieken, aardbeitjes en
roomrijst tot U barst.
-Als drank kreeg ik enkel flessen plat- en
spuitwater op tafel, andere frisdranken en
wijn/bier zijn nog persoonlijk af te
rekenen.

VERTREKUUR EN- PLAATS :
9u10: bushalte Oude Godstraat /
Molenlei op de Molenlei (Edegem)
9u15: Grijpegemplein hoek Molenlei
(Mortsel)
PROGRAMMA VOORMIDDAG:
- Bezoek aan een aspergeveld met
deskundige uitleg.
- Bezoek aan een aspergeschillerij met
mogelijkheid tot aankoop van vers
uitgestoken asperges.
MIDDAGMAAL IN EEN
SUPERRESTAURANT VOOR
ASPERGES OP DE
BRABANTSE WAL :
MENU:
- Voorgerechten: 2 soorten soep,
groenten- zowel als romige aspergesoep
à volonté.
- Hoofdgerechten: asperges à volonté
met als bijgerechten, verse beenham of
gebakken zalm, 2 soorten
aardappelbereidingen, Hollandse saus en
zowel warme groenten als
gemengde salade tot zelfs rabarber/
aardbeienmoes.
Dit alles in schalen op tafel en zoveel U
op kan.

PROGRAMMA NAMIDDAG:
Bezoek aan Oudenbosch en haar basiliek
met extra leuke gidsen.
18u: Thuiskomst
PRIJS:
50 euro p.p. voor
OKRA Bernadette-leden, 55 euro p.p.
voor niet-leden, door overschrijving op
rekeningnr.
OKRA BE31 7310 0711 8155.
De eerste 50 ingeschrevenen mogen
zeker mee, maar haast U, want er zijn al
26 voorinschrijvingen.
Info: Jan BUYCK tel. 03/288.43.91 of
buyckjan@gmail.com
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Fietsbijstand voor fiets en scooter
Bij pechverhelping denkt men al snel aan hulp bij autopech. Maar is ook pechverhelping voor de (elektrische) fiets, scooter,
bromfiets mogelijk (ook wel fietsbijstand genoemd). Twee grote aanbieders van fietsbijstand zijn Touring en VAB. Daarnaast
wordt ook een 3e interessante aanbieder vergeleken, namelijk DVV. Fietsbijstand geldt niet alleen voor de fiets maar ook
voor scooter en andere tweewielers. Fietsbijstand is nog vrij nieuw bij deze aanbieders, hieronder hebben we de diensten omschreven met prijzen en vergelijkingen tussen de meest belangrijke voorwaarden.

Pechverhelping fiets en scooter
Dekking

Touring Bike

VAB Fietsbijstand

DVV Fietsbijstand

Info
Welke fietsen worden gedekt?
Waar?

• Fiets
• Fiets
• Elektrische fiets < 0,25 kW • Elektrische fiets
• Bromfiets & Scooter < 50 cc • Bromfiets & Scooter < 50 cc
Vanaf 1 km van de woonOveral in België, ook thuis
plaats, in België en Nederland

• Fiets
• Elektrische fiets
• Bromfiets & Scooter < 125 cc
Vanaf 1 km van je verblijfplaats. België, Luxemburg + 50km over de grens.

Technische bijstand

Ter plaatse wordt geprobeerd het probleem op te lossen. Indien dit niet mogelijk is dan brengt de
pechverhelper u en uw fiets naar een bestemming naar keuze.

Welke problemen
zijn gedekt?

pech, lekke band, ongeval en
vandalisme

Alle soorten pech worden door
Pech + diefstal + ongeval
VAB verholpen

Wanneer?

24 / 7

24 / 7

24 / 7

Max aantal interven- 3 bij Single, 4 bij Duo en 8 bij
Onbeperkt
ties per jaar
Gezinsdekking

3

Op persoon of per
fiets

Persoon, dus voor onbeperkt
aantal fietsen

Persoon, dus voor onbeperkt aantal
fietsen

nee

Nee. Wel psychologische bijstand

• Persoon € 45
• Duo € 75
• Gezin € 99

• Persoon € 35
• Gezin € 60

Medische kosten
Prijs vanaf per jaar

Persoon, dus voor onbeperkt
aantal fietsen
tot € 6.500 (vanaf 30 dagen na
ingang lidmaatschap)
• Single € 39
• Duo € 69
• Gezin € 99

Hierboven zie je de belangrijkste verschillen en dekking in tabelvorm. Voor overige/aanvullende voorwaarden zie Algemene
voorwaarden op de site van de aanbieder zelf.
Laatste update: 22-12-2016
Pech komt altijd op de verkeerde momenten. Of u heeft haast of u bent net lekker een dagje aan het fietsen in de natuur. Dan
wilt u niet de dupe worden van een kapotte fiets. Met de fietsbijstand verzekering zorgt u er voor dat er altijd de juiste hulp is
op de juiste plaats.

VAB fietsbijstand: Bij de fietsbijstand van VAB pechverhelping wordt u op het moment dat u bijvoorbeeld een tocht
door Nederland fietst ook geholpen door de wegenwachters van VAB. Allereerst zullen de wegenwachters kijken of het mogelijk is om de fiets ter plekke te repareren. Indien dit niet het kan, dan zal uw fiets worden weggebracht naar de plek waar deze
gerepareerd kan worden. Met een telefoontje naar de alarmcentrale wordt u gelijk geholpen door de wegenwachters van VAB.

Touring Bike: Touring Bike is het fietsbijstand pakket van Touring pechverhelping. Overal in België wordt u geholpen
door de wegenwachters van Touring Bike. Ook als u thuis panne heeft met uw fiets dan kan er een wegenwachter komen om
uw fiets te repareren. Bij Touring Bike heeft u een max. aantal interventies per jaar. Dit kan verschillen van 3 tot 8 interventies
per jaar. Het voordeel van Touring Bike is dat u ook verzekerd bent tegen medische kosten tot €6500,-. Dit geeft u een extra
dekking indien u bijvoorbeeld bent gevallen of aangereden. Met de meer dan 200 wegenwachters garandeert Touring u dat u
binnen 40 minuten wordt geholpen in heel België.

DVV Fietsbijstand: DVV is de nieuwste aanbieder op deze pagina. DVV is interessant met de laagste prijzen. Zij zijn
dus de goedkoopste aanbieder van fietsbijstand in België. Naast hulp bij pech, helpen zij ook bij een ongeval of wanneer uw
fiets gestolen is. Zodat u toch op uw plaats van bestemming komt. Uw wordt overal geholpen in België, Luxemburg en tot 50
km over de grens met Nederland, Frankrijk en Duitsland. Let er wel op dat u geen hulp krijgt als u binnen 1 km van uw verblijfplaats bent. Dit kan uw woning zijn of bijvoorbeeld vakantieadres.
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DAT

ACTIVITEITEN APRIL 2017

STARTEN AAN STIPT OM

BLZ

Vr.7
Ma.10
Di.11
Di.11
Wo.12

PAASVAKANTIE
Tempowandelen
Afsluiten inschrijving Lentefeest
Clubnamiddag
GEEN TURNEN
OKRA LENTEFEEST
GEEN LIJNDANSEN
Tempowandelen
OKRA Bestuursvergadering
Clubnamiddag
Fietswandeling

Atrium/College
Atrium
Atrium
Atrium/College
Atrium
Atrium

9u30
13-17u
11u
9u30
11-17u
13u30

2
1
1
-2
1
2
2
1
3

Do 13

GEEN TURNEN

-

-

2

Do.13
Vr.14
Vr.14
Zon.16
Ma.17
Di.18
Wo.19

Witte donderdag
GEEN LIJNDANSEN
Goede Vrijdag
PASEN
2de PAASDAG GEEN TEMPOWANDELEN
Clubnamiddag
Bezoek Hof van Liere UFSIA

Atrium

13-17u

2
2
1
4

Do.20

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Do.20

WANDELEN

Atrium

13u

5

Vr.21
Ma.24

Lijndansen
Tempowandelen

Atrium
Atrium/College

9u30
9u30

2
2

Di.25

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Wo.26

DAGFIETSTOCHT

Atrium

9u30

5

Do.27

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.28

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Vr.28
Ma.1mei
Ma.1mei
Di.2mei
Do.4mei
Vr.5mei

Curling op tapijt
Feest van de Arbeid
Tempowandelen
Clubnamiddag
Turnen
Lijndansen

JOC
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium

14u
9u30
13-17u
9u en 10u
9u30

5
2
1
2
2

Ma.3
Ma.3
Ma.3
Di.4
Do.6
Do.6

t/m 17 april:

Verantwoordelijke uitgever
Conny Pirée-Roelandts
Doolhoflaan 44
2640 Mortsel
03 449 50 80
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verantwoordelijke
Ann Deckers
03 440 49 98
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