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APRIL: DOET WAT HIJ WIL 

De eerste" Maartse buien" hebben er al voor 

gezorgd dat onze eerste fietstocht werd afgelast . 

Geen probleem echter, er komen zeker nog 

mooie dagen. 

Op 1 maart hadden we onze jaarlijkse 

ALGEMENE VERGADERING. Wij waren zeer 

tevreden met de opkomst en het doet ons goed 

dat ons werk gewaardeerd wordt. Toch zijn er 

enkele mensen geschrokken over wat onze 

werking allemaal  meebrengt, zowel op 

organisatorisch als op financieel vlak. 

Uit de vergadering konden we duidelijk 

opmaken dat we voorzichtig met onze centen 

moeten omgaan. 

Heel kort werd het woord VERKIEZINGEN  

in de mond genomen. Er zijn namelijk   

bestuursverkiezingen in 2020.  

We moeten dringend op zoek naar nieuwe 

mensen omdat enkele bestuursleden wat gas 

willen terugnemen en het zijn zeker niet van de 

minsten. 

Het huidig bestuur gaat zich in april beraden 

over de toekomst en daarna zullen we op zoek 

gaan naar vervangers of versterkers.  

Denk al eens na in welke richting je ons zou 

kunnen helpen.  

Kom eens praten... we komen er dan wel uit. 

 

Ik kom ook nog even terug op onze  

WINTERWANDELING. Het was een succes 

met ongeveer 70 wandelaars en eters.  

Een onverhoopt succes! 

En nu op naar ons PAAS - LENTEFEEST  

(zie elders en dringend inschrijven a.u.b) 

We blijven ons best doen. 

 

Groeten, 

Guy VERHEMELDONCK 

 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
April zou kunnen komen van  

“mensis aprilis” wat zoveel wil zeggen 

als “zonrijke maand” 

Ik heb zowat mijn bedenkingen of die 

voorspellingen niet een beetje moeten  

bijgesteld worden… 

 

Het water dat de maand maart ons bracht 

heeft  boer en tuinder blij gemaakt, en 

da’s goed voor beginnend gras voor de 

koetjes, dus liefst niet “zagen” over  

zoveel nattigheid. 

 

De voorbije maand was een goed gevulde 

aangelegenheid: sportaanbod dat de  

spieren terug meer oefende is altijd van 

de partij en wordt door onze deelnemers 

goed gevolgd. 

 

De winterwandeling was een goed punt 

en het hapje nadien smaakte. De jaarlijkse 

algemene vergadering is door Guy in  

goede banen geleid en kreeg ook een 

vreemd proevertje van Hugo. 

We worden verwend! 

 

Tijdens de paastijd houden we ons  

lentefeest, vergeet niet aan te melden voor 

dat gezellig samen zijn. 

Lees de tekst eens door over de komende 

(2020) verkiezingen (nog een heel tijdje). 

Hopelijk zitten er hier of daar witte raven 

die mee aan de slag willen gaan? 

 

Totaal ander onderwerp: ik bewonder de 

moed van de jeugd die hoopt op gezonde 

lucht om verder in te leven op onze  

planeet Aarde. 

Laat de klokken van Rome toch maar 

vliegen! 

Conny 

 



St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem 

ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR APRIL 2019 

TURNEN LIJNDANSEN 

TEMPOWANDELEN 

Meer dan 50% van de 55plussers doet nauwelijks iets aan beweging. Hun grote excuus:  

“We hebben geen tijd”. We moeten nu eindelijk dat grote misverstand “ Geen tijd…druk..druk” 

eens uit de wereld helpen. Tijd of geen tijd voor iets hebben is geen kwestie van beschikbare uren 

of minuten (die hebben we allen even veel) 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 ombuigen  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. 

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 

Door leeftijd en  

gezondheidsperikelen loopt het 

aantal dansers een beetje terug en 

moeten we gaan denken aan wat 

nieuw volk (dansers!).  

Nochtans brengt Yvonne onze  

enthousiaste dansmonitrice er met 

toffe muziek en leuke pasjes vlot 

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 

03/4450.47.04  0473/56.96.41 

LET OP: PAASVAKANTIE 

 

DONDERDAG 11 EN 18 APRIL GEEN TURNEN 

LET OP: PAASVAKANTIE 

12 EN 19 APRIL  

GEEN LIJNDANSEN 

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 V 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 evenzeer van hun  

sportieve inspanning. 

Heb je zin om mee te doen! Je bent welkom. 

 

 
LET OP!!Maandag 22 april 2de Paasdag GEEN TEMPOWANDELEN 
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DRINGEND INSCHRIJVEN TOT 3 APRIL 

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 3 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! 

Het is zeker niet de bedoeling om met bloemetjes te werpen of iemand speciaal te  

bedanken of in de schijnwerpers te zetten. Er zijn immers zeer veel mensen die ons  

vrijwillig helpen, waarvoor dank. Toch wil ik een aantal mensen extra vermelden omdat ze in 

feite nooit naar voren komen maar er toch voor zorgen dat we van alles op de hoogte  

blijven. Ik heb het over de mensen die op één of andere manier meewerken aan ons  

maandblad " ' t Hoffe Riethje ". 

De meesten doen het al jaren zoals opsteller Gerd Swartelé en zijn (corrector) echtgenote,   

Herman Stevens voor de website, de mensen die zorgen voor de verschillende artikels (sport, 

wandelen, fietsen, cultuur, lijndansen), en dan, heel belangrijk, Frits met zijn ploeg  

wijkverantwoordelijken die de boekjes in uw brievenbus komen steken.  

Je ziet ze misschien niet altijd doch ze zijn er elke maand, en op tijd. 

Wij zijn in de regio bekend voor ons prachtig clubblad en we zijn fier op jullie. 

Onze oprechte dank aan allen. 

Guy VERHEMELDONCK en gans ons bestuur. 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 

Onze groep artistieke clubleden heeft tijdens de voorbije workshops “Verjaardagkaarten” 

weer puik werk geleverd. De jarigen van januari, februari en maart hebben al van hun  

werkjes kunnen genieten. Onze jarige leden verdienen speciale aandacht en dat trachten we te 

geven met verjaardagkaartjes met een eigen OKRA St.-Bernadette karakter. En dat is de  

bedoeling van onze ontwerpers: Ann Deckers, Liesbeth Dellaert, Mia Beerings, Janusz  

Golaszewski, Hugo Hosteaux en Jo Vertommen.  

Tof, dames, heren, wij waarderen jullie inzet enorm. 

Op dinsdag 2 april is het weer workshop om 13u30 in het Atrium. 

Wanneer nog andere kunstzinnige zielen willen meewerken, we ontvangen jullie met  

open armen. 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. of 0495/92.5.30  

WORKSHOP - VERJAARDAGKAARTEN 

-3- 



We vertrekken aan het Atrium richting Berchem en rijden van daar uit, ongeveer naast de ring tot aan de 

Schelde. Verder fietsen we naar Hoboken om over het grondgebied van Wilrijk stilaan huiswaarts te trappen. 

Een rust- en drinkplaats behoort ook tot de vaste geplogenheden.  

De afstand zal zoals steeds tussen de 30 en 35 km liggen. 

We vertrekken om 13u30. 

Info: Harry Vanden Wijngaert  0485/53.55.07 

WOENSDAG 17 APRIL: DAGUITSTAP AFRICAMUSEUM 

WOENSDAG 10 APRIL: FIETSWANDELING 

Iedereen wil tegelijkertijd naar het hernieuwde Africamuseum en het zal er dus druk zijn. Rond de 

hernieuwing is er veel controverse geweest. Waar het door Leopold II werd opgericht als verheerlijking van 

het koloniale regime, wordt nu de kritische kijk op die periode meer belicht. 

Het blijft nog wel hetzelfde geklasseerde museumgebouw met hetzelfde eveneens geklasseerde interieur, 

maar nu is er een nieuw glazen onthaalpaviljoen met shop en resto dat onder de grond verbonden is met het 

museumgebouw. 

We hebben nu eens geen gids(en) besteld, zodat u zelf kan kiezen, waar u langs wandelt of waar u 

uitgebreider naar kijkt. 

De vaste tentoonstelling bestaat uit twee delen : 

-in de kelders (-1) : de geschiedenis, het heden en de toekomst van het Koninklijk Museum van  

       Midden-Afrika zelf. 

- op het gelijkvloers (0) : vijf thematische zones, talen en muziek, landschappen en biodiversiteit,  

       rijkdommen en mineralen, geschiedenis en rituelen en ceremonies. 

Er is ook een tijdelijke tentoonstelling "Weergaloze kunst" in vier vitrines : de productie van maskers, 

beelden, ivoorsnijwerk en gebruiksvoorwerpen uit Congo. Het bezoek van deze tento gebeurt aan de hand 

van een boekje, beschikbaar in de zaal, nadien terug op zijn plaats te leggen. 

Alles bij mekaar hebben wij 2,5 uur voorzien voor het bezoek, doch gezien het museum pas opengaat om 

11u, gaan wij eerst aperitieven en lunchen in de Foyer de Warandepoort, Markt 7b, 3080 TERVUREN, 

om nadien pas rond 13u naar het museum te wandelen. 

Het programma ziet eruit als volgt : 

- Bijeenkomst Berchem Station: 9u20 aankoop treinticket naar LEUVEN !                             

- Vertrek IC 2909 om 9u35 op perron 5. Via Aarschot naar Leuven.                                                                                                        

- Aankomst Leuven Station: 10u24. Dan te voet naar busstation perron 14.                                      

- Vertrek snelbus 410 naar Tervuren Centrum: 10u51. Aankomst om 11u16.                                 

- Apero vanaf 11u30  en lunch vanaf 12u tot 13u.                                                                                   

- Wandeling naar museum en bezoek vanaf 13u30 tot 16u.                                                               

- Bus 410 terug naar Leuven aan halte museum om 16u34  - Aankomst om 17u04.                                                                    

- Trein terug om 17u24 spoor 7 - Aankomst Berchem om 18u08. 

Voorzie voor de lunch een prijs tussen 9 € voor een half stokbrood, over kleine resto rond de 14 € tot 18 €  

à 22 € voor de dagschotel + drank. Vergeet uw tramkaart van De Lijn niet en de prijs van een 

seniorentreinticket is tegenwoordig 6,50 €. 

Iedereen kan mee mits overschrijving van 9 € op rekening OKRA Bernadette BE31 7310 0711 8155 ten 

laatste op 11 april met vermelding "Africa" of contant met gepast geld en vermelding van uw  

naam en "Africa". 

Info:Jan BUYCK - tel 03/288.43.91 of de dag zelf G.S.M. 0486/600980     

                                buyckjan@gmail.com 
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REGELING BIJ TWIJFELACHTIG WEER! 

Wanneer U twijfelt of een geplande tocht omwille van de weersomstandigheden WEL of NIET kan door-

gaan, kunt U contact opnemen met de tochtleider, dit vanaf 30 minuten vóór het vertrek.. 

FIETSVAKANTIE 
We zijn volop naar accommodatie aan het zoeken. Na onze beslissing bezorgen we nieuws aan alle 

geïnteresseerden. 



WOENSDAG 24 APRIL: DAGFIETSTOCHT 

Om 9u30 vertrekken we aan het Atrium in zuidelijke richting. 

In Duffel ontdekken we een bevreemdend bouwwerk: De Kapel van het Niets. 

Als kunstwerk in een park dompelt deze kapel ons in een speciale sfeer. 

Verder fietsen we door Sint-Katelijne-Waver naar het kasteel van Zellaar in Bonheiden.  

Langs het Mechels Broek en de Dijle bereiken we picknickplaats De Nekker. 

In de namiddag steken we de Nete over en trappen richting Kontich-Kazerne 

waar we nog een drinkstop houden. 

Tip: Stop al wat je denkt nodig te hebben in je tas. 

Info: Jos Wellens   0475/21.42.36 

We starten aan het kasteel ‘Fruithof’ in Boechout. Na een korte trip door Mortsel verkennen 

we even het landschapspark Frijthout in Hove. Nadien gaan we op verkenning in Boechout. 

Aanvankelijk was Boechout een dorp met her en der verspreide boerderijen en daartussen 

arbeidswoningen, winkels en cafés. 

Door de aanleg van een spoorweg in 1864 kwam daar verandering in. De bourgeoisie van 

Antwerpen zakte af om hun buitenverblijven (huizen van plaisantie) te bouwen.  

Zo evolueerde Boechout van een landelijke gemeente naar een residentiegemeente. 

Boechout is gekend voor de Belle epoque. Dit is een periode in de Europese geschiedenis die 

men situeert aan het einde van de 19e eeuw tot het begin van de eerste wereldoorlog.  

Deze periode is gekenmerkt door algemene welvaart, een ontplooiing van kunsten en 

wetenschappen. Een periode van maatschappelijke rust gaat meestal gepaard met het opleven 

van de handel.  

In die periode had Boechout diverse bedrijven waardoor er tal van arbeidsplaatsen 

ontstonden. Ook de arbeidsomstandigheden verbeterden zodat de arbeiders zich een betere 

levensstijl konden veroorloven. Bovendien was de nabijheid van Gevaert eveneens een 

pluspunt voor de werkgelegenheid. Dit alles zorgde voor de uitbreiding van de woningbouw 

en verstedelijking van Boechout. Hierbij zijn het vooral de imitatie van oudere stijlen (neo) 

evenals de stijlvermenging die de manier van bouwen beïnvloedden. 

De architectuur uit deze periode wordt gekenmerkt door de bouw van veel monumentale 

gebouwen. De art nouveau ontwikkelde zich. Het meest typerend voor deze stijl zijn de 

organische motieven, de vloeiende lijnen, het glas in lood, de vrouwelijke naaktfiguren en het 

gebruik van nieuwe materialen zoals metaal, glas en beton. Tal van gebouwen zijn getuigen 

van de oudere stijlen. 

Praktische info: -  korte wandeling        à + 5 km 

                          - lange wandeling         à + 8 km 

Vertrek om 13u aan het Atrium met eigen auto’s. Kostendelend meerijden kan. 

We kunnen steeds rekenen op enkele bereidwillige chauffeurs. 

Info: Raymond Pirée           tel. 03 449 50 80 

        Albert Verherstraeten  tel. 03 449 96 59 

DONDERDAG 18 APRIL: WANDELING  

TREFPUNT: MORTSEL-HOVE-BOECHOUT 
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DATUM ACTIVITEITEN APRIL  2019 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

Ma.1 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.2 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.2 Workshop Verjaardagkaarten Atrium 13u30 3 

Do.4 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.5 Lijndansen Atrium  9u30 2 

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

Ma.8 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.9 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.10 Fietswandeling Atrium  13u30 4 

Do.11 GEEN TURNEN                                             - - 2 

Do.11 PAAS - LENTEFEEST Atrium 12u 3 

Vr.12 GEEN LIJNDANSEN - - 2 

Ma.15 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.16 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.17 Daguitstap: TERVUREN - AFRICAMUSEUM Station Berchem 9u20 4 

Do.18 GEEN TURNEN - - 2 

Do.18 Wandelen: MORTSEL - HOVE - BOECHOUT Atrium 13u 5 

Do.18 Witte Donderdag - - - 

Vr.19 GEEN LIJNDANSEN - - 2 

Vr.19 Goede Vrijdag - - - 

Za.20 Stille Zaterdag - - - 

Zo.21 Pasen - - - 

Ma.22 2de PAASDAG - GEEN TEMPOWANDELEN - - 2 

Di.23 OKRA-Bestuursvergadering Café H.V.Rieth 9u30 - 

Di.23 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.24 Dagfietstocht Atrium 9u30 5 

Do.25 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.26 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.29 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.30 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.1me Feest van de arbeid - - - 

Do.2 mei Turnen Atrium 9u en 10u - 

Vr.3mei Lijndansen Atrium 9u30 - 
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Aan alle medewerkers 

onze dank voor hun zeer 

gewaardeerde bijdragen 

 

Rekeningnummer OKRA 

BE31 7310 0711 8155 

KRED BEBB 
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Herman Stevens 

Onze website 

www.okrabernadette.be 
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