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APRIL - GRASMAAND
Officieel zou de lente moeten
gestart zijn op 21 maart, maar de
weergoden hadden blijkbaar voor
maart hun koudste dagen
opgespaard ofwel hadden ze
ergens nog een restje winterkou en
dat hebben ze dan in maart gul
gebruikt.
Onze algemene vergadering werd
geboycot door de gladheid van de
straatstenen.
De wandelaars hadden heel de duur
van de wandeling een paraplu nodig
maar "lieten het niet aan hun hart
komen" en de tempowandelaars
genoten van hun frisse
ochtendoefening.
De binnensporters laten zich niet
kennen en de, door de stad Mortsel
georganiseerde sporteldag, kreeg
ook "bewegers". Alle gekheid op
een stokje: beweeg mee, 't zal je
deugd doen.
Ons aanbod van bezoeken is divers
en "autoworld" was speciaal.
Voor de quiz was er grote
belangstelling.
Het Paas/Lentefeest staat in de
steigers - ik kan zo nog wel een
tijdje doorgaan...
Leg je H.Riethje niet te ver weg, je
zou iets kunnen missen...
Heb je een idee, of nog beter:
kan/wil je mee de handen uit de
mouwen steken, kom eens praten,
je bent welkom
Dank aan onze medewerkers, jullie
houden mee de "molen draaiend".
Conny
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BESTUURSMEDEDELINGEN

De lente is in het land en dat doet goed na die koude en
natte winter. Weer een maand voorbij. We hadden een
geslaagde winterwandeling met 55 deelnemers die
kwamen snoepen van onze 4 verschillende soepen en
hotdogs met zuurkool en dessert.
Niettegenstaande het zeer slechte weer (ijsgang)
hadden we een toffe algemene vergadering.
Onze quiz was een schot in de roos met 14 ploegen van
6 man. Winnaar werd den Okra van Edegem.
Nogmaals bedankt aan al de helpers.
De lidgelden dienen nu betaald te zijn.
Wie niet betaald heeft zal dit niet kunnen lezen.
Het fietsseizoen is ondertussen ook al gestart en
de opkomst van de elektrische fiets is duidelijk
vast te stellen.
We geven jullie in een afzonderlijk artikel enkele
gegevens over de algemene vergadering zodat je kan
zien wat we allemaal doen. Een gedetailleerde uitleg
kan je van ondergetekende krijgen.
Vergeet niet tijdig in te schrijven voor ons Paas- en/of
Lentefeest van 10 april (zie elders).
Gelieve voor de inschrijvingen van onze organisaties
zich te wenden naar de personen die zich daar mee
bezig houden. Voor Cultuur is dat Jan Buyck,
voor de sport Hugo Hosteaux, voor zaken voor
dinsdagnamiddag is dat Conny en voor de feesten en
andere info is dat Guy Verhemeldonck.
Zie ook de gegevens van de verantwoordelijken
achteraan in het ‘t Hoffe Rietje.
Voor de rest….. ne goeie Lente!
Guy Verhemeldonck – 0495 400873

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem

ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR APRIL 2018
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 van 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
St.Bernadette Mortsel-Edegem

TURNEN

LIJNDANSEN

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

Regelmatig vult het Atrium zich
met 17,18 tot 20 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 - donderdag 5 en 12 april
GEEN TURNEN

PAASVAKANTIE
Vrijdag 6 en 13 april
GEEN LIJNDANSEN

TEMPOWANDELEN
Tempowandelen is er voor wie de week op een sportieve en leuke manier wil inzetten.
Wij verwachten hen elke maandag om 9u30 aan het Atrium of aan de parking van Fort 5 aan het college.
Onze drie groepen gaan van start voor één uurtje gezonde inspanning in het prachtig natuurkader van het fort
te Edegem. De 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. De derde groep kiest
voor een deugddoende wandeling. Maar zij genieten even zeer van hun sportieve inspanning.
Heb je zin om mee te doen? Je bent welkom.
Let op! Maandag 2 april - 2de Paasdag: GEEN TEMPOWANDELEN

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 bij 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
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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
vanaf dertig minuten voor het vertrek

WOENSDAG 11 APRIL: FIETSWANDELING
UMICORE - HOBOKEN
Tijdens de herfstwandeling van vorig jaar in het Fort VIII is mijn
nieuwsgierigheid opgewekt door de fabriek die aan de overkant van
de spoorweg ligt. Enige tijd later heb ik dan een tocht per fiets
ondernomen langs de vroegere Metallurgie Hoboken. Dat is
uitgegroeid tot de fietswandeling die we kortelings zullen maken.
Het is tevens in aanloop tot het bezoek aan hetzelfde bedrijf, nu
Umicore hetend, dat Jan Buyck geregeld heeft voor in september.
Sinds ik er voor mijn werk geweest ben in de jaren ‘80 is het een
moderne fabriek geworden die er nu ook alles aan doet om
milieuhinder te vermijden.
Vóór we er aankomen zullen we door de Moretuswijk rijden. Deze is vroeger in het nieuws gekomen
door de loodvervuiling die er heerste maar die tussen 2006 en 2008 volledig gesaneerd werd.
Het gebouw De Wolkammerij, nu een bedrijvencentrum, is de getuigenis van een industrietak die eind
van de vorige eeuw teloor is gegaan. Daarmee belanden we bij de uitgebreide terreinen van Umicore,
gelegen aan weerszijden van de Adolf Greinerstraat.
Daarna zullen we onze weg verder zetten door de gemeente Hemiksem en langs het Cleydaelbos rijden.
Nadat we de gevaarlijke A12 zijn overgestoken zullen we in Aartselaar een drinkstop
houden en dan resten ons nog ca 8 km tot in Morstel.
Info: Uw fietsbegeleider Harry tel 03/449.77.72 0485/53.55.07

WOENSDAG 18 APRIL: HEEMKUNDIG MUSEUM IN BAZEL
Na ons nostalgisch bezoek aan Autoworld, nog
meer nostalgie in het Heemkundig Museum
"WISSEKERKE" in 9150 Bazel,
Kruibekestraat 2.
De Heemkundige Kring Wissekerke ontfermt zich
al sinds 1976 over het heemkundig en
geschiedkundig erfgoed van Bazel, Kruibeke,
Rupelmonde en Steendorp. Wij worden in dit
kleine museum 'S MORGENS OM 10u30
opgewacht door Hugo Declerck, bezieler en
drijvende kracht achter het hele gebeuren en kenner
van vele geheimzinnige voorwerpen en de verhalen
daarachter. In elk geval "leute" verzekerd.
Wij splitsen ons op in twee kleine groepen. Terwijl
de eerste groep het museum bezoekt met gids, lest
de andere groep zijn dorst in een vooroorlogs café
"In de drij klakken" en vervolgens omgekeerd.
De prijzen van koffie/thee of biertje/frisdrank zijn
ook vooroorlogs, maar er wordt alleen krediet
verleent aan personen boven de 80 jaar, vergezeld
van hun ouders !

Het nuttigen van zelf meegebrachte bokes is
toegelaten en zelfs aangewezen voor hen die niet
willen aanschuiven in de broodjeszaak aan de
overkant van de straat.
Wij kunnen U dit alles aanbieden tegen 5 € p.p.,
inkom, vergoeding gids en één consumptie
inbegrepen (tegen afgifte van een jeton), over te
schrijven op rekening van OKRA St.-Bernadette
BE31 7310 0711 8155 met vermelding "BAZEL"
of met gepast geld onder briefomslag en vermelding
van Uw naam.
HOE GERAKEN WIJ DAAR ?
Wel met tram 15 tot het Frederik van Eedenplein
(eerste ondergrondse halte Linkeroever) en dan op
het plein: bus 95. Die doet er 25 minuten over om in
Bazel te geraken. We nemen tram 15 dus best tussen
9u en 9u15.
Info : Jan BUYCK : tel 03/288.43.91
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WOENSDAG 19 APRIL: MET DE WATERBUS
NAAR HET EILANDJE IN ANTWERPEN
Wandeling van 19 april 2018 – Met de Waterbus naar het Eilandje
in Antwerpen
Vertrek aan het Atrium om 12.45u i.p.v. gebruikelijk om 13u.
Er verandert héél veel in Antwerpen en wie niet regelmatig op
verkenning gaat dreigt een vreemde toerist te worden in zijn eigen
streek. Daar wilde we begin dit jaar iets aan doen met de
wandeling van 18 januari maar omwille van de hevige storm die
dag hebben we de wandeling moeten afgelasten.
We plannen een nieuwe datum, nl. op 19 april e.k.
De Waterbus is de eerste nieuwigheid waar we kennis mee
maken. Deze is er gekomen om een bijdrage te leveren voor een
oplossing aan het mobiliteitsprobleem in Antwerpen. Daarna
wandelen we langs de Scheldekaai via het Wandelterras Noord naar het Bonapartedok, de nieuwe
terminus van tram 7, de vernieuwde Amsterdamstraat, de nieuwe Londenbrug, de vernieuwde
Londenstraat tot aan de prachtige Parkbrug.
Daar hebben we een kijk op de werken van de Noorderplaats, het in aanbouw zijnde nieuwe ziekenhuis
van ZNA en de werken aan de Leien.
De timing ziet er als volgt uit:
- vertrek met eigen vervoer aan het Atrium om 12u45 om de Waterbus te kunnen nemen om13u30 in
Hemiksem, Callebeekstraat;
- met de Waterbus van Hemiksem naar Steenplein Antwerpen: van 13u30 tot 14u;
- wandeling van +/- 6km en drink in Entrée d’Anvers, Suikerrui 1, Antwerpen(voormalig Stadscafé)
van 14u tot 16u45;
- met Waterbus van Steenplein naar Hemiksem: van 17u tot 17u30;
- terug aan het Atrium: +/- 18u.
Kostendelend meerijden met auto naar en van Hemiksem kan à 1,50 €
De prijs voor de Waterbus heen en terug bedraagt 4 € (individueel te betalen met gepast geld op de boot).
Reserveren is niet nodig.
Info: Marc 0478 44 50 91 en Théo 0497 13 64 59

WOENSDAG 25 APRIL: DAGFIETSTOCHT - GAVERLAND

CORTEWALLE

Na 4 jaar fietsen we nog eens naar Gaverland, een wijk in het
noorden van Beveren.
Eerst kronkelen we door campus Drie Eiken en het Park van Eden
naar de overzet Hoboken-Kruibeke.
Eens de Schelde over komen we in het "Soete Land van Waas".
We houden een korte stop aan het volledig gerestaureerde HOF
ter SAKSEN.
Dan verder naar het prachtige kasteel CORTEWALLE.
Na de middagstop in GAVERLAND fietsen we langs het fort van
Zwijndrecht en het BRUCHTSE WEEL naar de Linkeroever.

Daar de Schelde over of onder!
Langs goed aangelegde fietspaden bereiken we het Nachtegalenpark (voor een laatste drink) en Elsdonck.
Na ongeveer 55 km zijn we thuis.
Best nodig: Picknick, reservedrank, regenbescherming, fietsherstelmateriaal.
Vertrek: Aan het Atrium om 9u30.
Info: Jos Wellens

0475/21.42.36
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VRIJDAG 27 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 klaar gezet 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 VAN OOYEN en Rosita VAN VARENBERG

ALGEMENE VERGADERING 2018
Op vrijdag 2 maart had onze jaarlijkse algemene vergadering plaats in het Atrium. Wegens de
plots opkomende ijsgang was er wel wat minder volk doch voldoende om alles eens op een rijtje te
zetten.
Het bestuur stelde haar toekomstplannen voor en er werd ook gekeken wat er allemaal binnen ons
trefpunt gebeurde in het afgelopen jaar.
Gedetailleerde punten kan je bij onze bestuursleden krijgen doch we willen je toch enkele puntjes
uit de vergadering weergeven.
We zijn momenteel met 262 leden waaronder verschillende nieuwe, jonge (?) mensen.
Ons trefpunt beheert de verhuring van het Atrium waardoor we een financiële tegemoetkoming
krijgen van de pastoor.
We betalen maandelijks nog 225 € voor het gebruik van het Atrium.
Van uw 23 € lidgeld, dat u jaarlijks betaalt, krijgen wij slecht 4 €.
De rest gaat naar hogere instanties.
Wij krijgen jaarlijks ong. 1600 € subsidie van Mortsel en Edegem.
Voor onze lesgevers in de sport betalen wij jaarlijks 2507 €.
Het “’t Hoffe Riethje” kost ons jaarlijks 872 €.
Afgelopen jaar kregen we van de bank 0,43 € intrest op onze centjes.
Dit zijn maar enkele getallen maar weet zeker dat er een hele organisatie achter ons trefpunt zit.
We kunnen zeggen dat alles goed draait en dat is zeker te danken aan het groot aantal vrijwilligers
binnen ons trefpunt dat steeds klaar staat om te helpen.
Bedankt allemaal en blijf positief denken en ons steunen.
Weet zeker en vergeet niet: wij doen ons uiterste best.
De groeten
Namens het ganse bestuur,
Guy Verhemeldonck.

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
In het weekend van 28 en 29 APRIL 2018 heeft er in gans Vlaanderen de “ week van
de Amateurskunsten “ plaats. Ook de stad Mortsel doet hieraan mee en organiseert een soort
kunstroute waarbij verschillende kunstenaars hun deuren open zetten. Bij die kunstenaars zijn er
ook enkele leden van ons trefpunt: Hugo Hosteaux stelt thuis tentoon te Mortsel, Singel 75 met
schilderijen, litho’s en grafiek
Guy Verhemeldonck ( Keramiek) en Rachel Winderickx ( schilderijen en beeldhouwen) stellen
tentoon in hun atelier en woning te Mortsel, Rubensstraat 16.
Telkens van 10 tot 18 u.– ALLEN GRATIS WELKOM
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DINSDAG 29 MEI: DAGUITSTAP LEIE
Verleden jaar waren wij met 60 deelnemers om asperges te gaan eten op de Brabantse Wal.
Dit jaar hebben wij een busreis voorzien voor eveneens 60 personen naar het kasteel
Ooidonk aan de Leie in de voormiddag. In de namiddag een vier uur durende Leiecruise
met koude vis- of vleesschotel aan boord en met vertrek en aankomst in Gent,
Recollettenlei. Let wel op: er zijn alleen afvaarten op DINSDAG en ZATERDAG, vandaar
dat deze daguitstap op een DINSDAG valt.
Iedereen die nog enigszins mobiel is, kan dit meemaken. Het vermoeienste deel is
misschien het bezoek aan het kasteel, maar de boot vaart onafgebroken zonder tussenstops.
Het bestuur heeft besloten dezelfde prijs als vorig jaar voor onze Bernadetters te hanteren,
nl. 50 € p.p. voor inkom kasteel, 3 gidsen, 4 uur durende Leie-cruise met zeer verzorgde
koude schotel aan boord en dan ook nog eens de busverplaatsingen. Alleen was dit niet
meer mogelijk, tenzij het bestuur zou tussenkomen voor de huur van de bus en zo zal het
geschieden. De bus zal vertrekken om 8u15 en aankomen omstreeks 18u aan het
Grijpeghemplein op de grens Mortsel-Edegem.
Daarvoor is het noodzakelijk dat wij zeker aan 60 deelnemers geraken en deze trip wordt
dan ook opengesteld voor niet OKRA St.Bernadette leden, maar die dienen de werkelijke
kostprijs te betalen, nml. 62 € p.p.
Uitgebreide programmatie volgt, doch er kan vanaf nu ingeschreven worden met de
vermelding " Leie " (vis of vlees) door overschrijving van 50/62 € p.p. op rekening van
OKRA St. Bernadette BE31 7310 0711 8155 of met gepast geld onder briefomslag en
vermelding van Uw naam.
Info : Jan BUYCK : tel 03/288.43.91 - buyckjan@gmail.com

FIETSVAKANTIE 24 - 25 - 26 augustus. BREDA
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.
Zaterdag maken we een rondrit in de bosrijke omgeving en zondag fietsen we terug naar
huis.
Voor het bagagevervoer wordt gezorgd.
Er is een fietsstalling.
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.
Door de bepalingen van de REISCONTRACTENWET kunnen wij als particulier geen
meerdaagse reizen meer organiseren. Door de hoofdelijke verantwoordelijkheid er aan
verbonden zijn we verplicht langs een reisbureau te stappen.
In ons geval is dat OKRAREIZEN Provincie Antwerpen.
Zij doen al het administratieve werk, de bestelling, de verzekeringen, de BTW.
Wij als trefpunt staan in voor de organisatie, promotie, werving deelnemers, begeleiding,
programma, fietstochten, animatie.
Zie vervolg blz. 7
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ZO ZIET het er in de PRAKTIJK UIT:
1. Op ons verzoek heeft OKRAREIZEN Provincie Antwerpen een optie genomen
van 10 tweepersoonskamers en 5 eenpersoonskamers.
2. Wanneer je interesse betoont om mee te gaan meld je dat aan Hugo Hosteaux,
hugo.hosteaux@telenet.be . of aan Marc Roland, marc_roland@hotmail.com
Uw deelname wordt bevestigd door overschrijving van 19 € per persoon op
rekening BE31 7310 0711 8155 van OKRA St.Bernadette Mortsel:
Bic KREDBEBB met vermelding fietsvakantie 2018 +1PK
(eenpersoonskamer) of 2PK (tweepersoonskamer) tot uiterlijk 18 april 2018.
3. Je ontvangt dan van ons een bestelbon die je invult, ondertekent en ons zo vlug
mogelijk terug bezorgt.
Wij bezorgen die aan OKRAREIZEN provincie Antwerpen.
4. Zij gaan je 2 overschrijvingsformulieren opsturen:
1. Voor de betaling van een voorschot +/- 25% van de reissom.
2. Voor de betaling van het saldo.
Het rekeningnummer BE09 7895 5202 1257 van OKRAREIZEN provincie
Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen staat erop vermeld.
5.De KOSTPRIJS:
Per persoon in 2 persoonskamer 181 € te betalen aan OKRAREIZEN
Per persoon in 1 persoonskamer 241 € te betalen aan OKRAREIZEN
Je moet daarbij rekening houden dat je ook 19 € hebt betaald aan ons trefpunt
voor de kosten die wij hebben voor de organisatie zoals bagagevervoer,
verkenningen, fiets- en wandelkaarten, drukwerken.
TOTAALPRIJS:
In tweepersoonskamer
200 € p.p.

In eenpersoonskamer
260 €

In de deelnameprijs is heel wat begrepen: 3 dagen fietsplezier of wandelgenot,
Tochtbegeleiding, 2 overnachtingen, 2x ontbijtbuffet, 2x lunchpakket,
1x driegangendiner, zaterdagavondbuffet, verzekeringen (annulatie- en meerdaagse
sportverzekering), verblijftaksen, administratieve kosten.
We hopen op voldoende belangstelling.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.6.63

0495/92.55.30
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ACTIVITEITEN APRIL 2018
DAT
Zo.1 t/m Zo 15 PAASVAKANTIE
Zo.1
PASEN
Ma.2
2de Paasdag: Geen tempowandelen
Clubnamiddag
Di.3
Do.5
Geen turnen

STARTEN AAN STIPT OM
Atrium
13-17u
-

BLZ
1
2

Vr.6

Geen lijndansen

-

-

2

Ma.9

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

2

Di.10

OKRA - Paas- / Lentefeest

Atrium

11u30

2

Wo.11

Fietswandeling

Atrium

13u30

3

Do.12
Do.12

OKRA Bestuursvergadering - Conny
Geen turnen

Atrium
-

9u30
-

2

Vr.13

Geen lijndansen

-

-

2

Ma.16

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

2

Di.17

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Wo.18

Bezoek Heemkundig museum Bazel

Tram 15

9u

3

Do.19

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Do.19

Wandelen: Met de Waterbus naar het eilandje

Atrium

12u45

4

Vr.20

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Ma.23
Di.24

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

2

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Wo.25

Dagfietstocht GAVERLAND

Atrium

9u30

4

Do.26

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.27

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Vr.27

Curling op tapijt

JOC

14u

5

Ma.30

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

2

Di.1mei

Feest van de Arbeid

-

-

-

Di.1mei

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Do.3mei

Turnen

Atrium

9u en 10u

-

Vr.4mei

Lijndansen

Atrium

9u30

-
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Conny Pirée-Roelandts
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2640 Mortsel
03 449 50 80
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03 449 55 13
g_swartele@hotmail.com

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

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

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

