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Jaargang 33, nummer 4—April 2022 

CLUBNAMIDDAG OP DINSDAG 

De lente is blijkbaar in het land. Laat ons hopen dat we een rustige, coronavrije en 
oorlog loze zomer tegemoet gaan. 
 
We proberen de mensen terug bij elkaar te krijgen en het is duidelijk te zien dat het  
de mensen deugd doet. 
Een mooi voorbeeld was de Winterwandeling waar 48 mensen mee gingen wandelen om nadien te 
genieten van een lekkere soep en worstenbrood of appelbol. (Totaal 73 eters) 
Het doet ook goed om te zien hoeveel mensen spontaan willen helpen. 
Wij gaan verder en kortelings, in april, hebben we sinds 2019 terug een LENTEFEEST (zie elders). We 
rekenen op veel inschrijvingen (max 80). 
 
Sport over het algemeen doet het ook goed maar enkel het KEGELEN doet het wat minder. We vragen 
dan ook een extra inspanning om eens mee te komen doen. Het is gezellig. 
We hopen ook dat het BLOEMSCHIKKEN ook een goede weerslag heeft zodat we ook daar een regel-
maat kunnen inbrengen. 
 
Het betalen van het lidgeld is afgesloten en wie dus niet betaald heeft is geen lid meer en zal dus 
geen clubblad meer ontvangen of kunnen deelnemen aan activiteiten. 
Aan iedereen …… ne goeie lente! 
 
Guy Verhemeldonck 

VERJAARDAGSKAARTEN 
 
Onze workshop gaat door op dinsdag 5 april. 
 
Groetjes, 
Hugo 
 
BLOEMSCHIKKEN 
 
Ook in April gaan we verder met BLOEMSCHIKKEN en we gaan voor een PAASSTUKJE. 
We beginnen op DINSDAG 12 APRIL om 13u30 in het ATRIUM (nevenruimte) 
Als ge mee doet laat het dan weten aan PATRICIA, 0485/932873, of mail naar: 
patriciadeboeure@gmail.com 
 
Max 10 personen. Deelname kost u 10 €. Zeker eerst bevestigen bij Patricia. 
Voor uw paasstukje dien je o.a. mee te brengen: geel lint – houten bakje of schaal (L 30 cm – B 15 
cm ong.) – plastiek zak en wie kan: o.a. klimop –buxus –katjes-forsythia e.d. en eventueel kunstei-
tjes. “Laat het Lente worden” 
 
Groetjes, 
PATRICIA 
 
 

mailto:patriciadeboeure@gmail.com
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FIETSEN EN WANDELEN 

LENTEFEEST 

Het is inderdaad van 2019 geleden dat we nog een LENTEFEEST hebben kunnen organiseren. 
 

We gaan dit doen op DONDERDAG 14 APRIL 2022 om 12u30 
We serveren een KAAS en WIJN-feest. (Dranken inbegrepen) 

We beginnen met een apero – kaas en wijn - en dessert  
We hebben ook een animatie voorzien. 

 
 
INSCHRIJVEN is verplicht en kan tot ten laatste 08 april. (Max 80 deelnemers) 
PRIJS: 20 € - alles inbegrepen 
Te betalen op rekening Okra of cash op dinsdagnamiddag, met vermelding KAAS en WIJN. 
Snel inschrijven dus. 
 
INFO: Guy VERHEMELDONCK 

 
 

 
FIETSWANDELING VAN WOENSDAG 6 APRIL (32KM) 
 
In de ontluikende natuur fietsen we naar het Groeningenhof nabij Aartselaar. 
Dan verder langs Walenhoek in Niel en naar het Niels Broek. 
Aan de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem houden we een korte pauze. 
De kastelen Cleydael en Klaverblad leiden ons naar het Wielercentrum in Wilrijk. Daar 
moeten we de wielerbaan niet op, maar genieten we op het terras (?) van een drankje. 
Dan nog 5 km via fort 6 naar de vertrekplaats. 
Vertrek aan het ATRIUM om 13u30 
 
Tochtleider: Jos Wellens  
 
DAGFIETSTOCHT WOENSDAG 20 APRIL – OOSTERWEELVERBINDING (55KM) 
 
Vorig jaar hebben we voor de eerste maal kennis gemaakt met deze gigantische werf. De werken 
vorderen naar wens en het loont de moeite om terug op verkenning te gaan. De nieuwe fietspaden 
en de fietsbrug over de E34, de zeer mooie P&R en de fietstunnel onder de E17 geven al een goed 
beeld van het project dat wil bewijzen dat economie en leefbaarheid evenwaardig zijn. Onderweg 
houden we enkele keren halte voor uitleg. 
Vertrek aan het Atrium om 9:30u met boterhammen in de fietszak. 
 
Tochtleider: Marc Roland 
 
WANDELING OP ZONDAG 24 APRIL – KLEIPUTTEN EN STEENBAKKERSTUNNEL 
 
Zoals u elders in het blad kunt lezen moest de derde donderdag van de maand, voorbehouden voor 
de maandelijkse wandeling, plaats maken voor het Lentefeest. We grijpen deze wijziging aan om 
leden te plezieren die ons regelmatig vragen om eens iets te organiseren op een zondag, vandaar 
deze uitzonderlijke datum voor onze wandeling. 
We hebben twee wandelingen voorbereid, de lange wandeling van bijna 8 km en een korte van 4 
km. Beide wandelingen vertrekken aan de Schorre in Boom en de lange heeft een avontuurlijk 
kantje en loopt langs kleiputten. De korte wandeling is geïnspireerd op een bekroonde wandeling 
langs de steenbakkerstunnels.  
Vertrek aan het Atrium om 13:00u naar de Schorre met kosten delende autoverplaatsing (€ 1,50 p/
p) via de N171. 
 
Tochtleider: Marc Roland 

 

April is de eerste maand met de nieuwe planning voor het fietsen, 

Namelijk de eerste en de derde woensdag van de maand. 
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 WANDELING  -  DAGUITSTAP  -  CONCERT 

WANDELING NIEUW ZUID: WOENSDAG 27 APRIL 

 

Nu de lente weer in de stad is kunnen we onze stadsverkenningen hervatten. 

Nieuw Zuid is de projectnaam voor het gebied tussen het Kiel en het Zuid, van aan de Scheldekaaien 
tot aan de Konijnenwei. 

Op een terrein van 20 ha en met het oog op een co2-neutrale stad in 2050, opteerde Antwerpen voor 
een duurzame wijk, waarin het langzaam autoverkeer wordt onderworpen aan een fiets- en voetpa-
dennet dat de diverse woonerven onderling verbindt. Water- en energievoorzieningen worden collec-
tief.  

We wandelen ook door de ontvangsthal van Bank J. van Breda, de prachtig gerestaureerde loketten-
zaal van het oude goederenstation, en krijgen uitleg van onze gids over het Sigmaplan, de heraanleg 
van de kaaien, het nieuwe Park Zuid en bewonderen of bekritiseren de moderne architectuur van in-
ternationaal gerenommeerde architecten. 

Waar en wanneer: Tramhalte voor het nieuwe Justitiepaleis om 14u. Tip: te bereiken met 
tram 7, overstappen op tram 1 aan de Nationale Bank of voor wie kan, met de fiets. 

Prijs: 6 euro p.p., over te schrijven op rekening Okra Bernadette. Maximum 20 personen. 

Info: Jan Buyck, gsm tijdens de trip: 0486 60 09 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Loketzaal Bank Van Breda. 

 

REMINDER DAGUITSTAP DE BETUWE: VOORKEURDATUM 2 JUNI 

 

Als lid kan je nog inschrijven tot uiterlijk 4 april door overschrijving van 65 euro p.p. op 
rekening Okra St. Bernadette Mortsel. Bij de redactie van deze reminder waren er reeds 
19 personen ingeschreven en indien we een halve bus kunnen vullen (25 à 30 perso-
nen), kunnen we praktisch zeker zijn van het behoud van onze datum. 

 

Uiteraard krijgen alle inschrijvers nog nadere info over vertrekuur en -plaats en dergelijke. 

 

SOUND OF MUSIC 
 

OPGELET: Het aanvangsuur van de Sound of Music werd vervroegd van  
   13u30 naar 13u00!!!! 
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Financiën 

Walter Vandenbussche 
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waltervandenbussche@skynet.be 
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Jan Buyck 
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Rekeningnummer OKRA 

BE31 7310 0711 8155 

KRED BEBB 

Onze website 

www.okrabernadette.be 

 

Datum Activiteit Plaats Uur 

Do 31 maa Sound of Music - Stadsschouwburg - aanvang 13u ipv 13u30! 

       

Vr 01 apr Lijndansen Atrium 10u 

          

Ma 04 apr Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 05 apr Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Wo 06 apr Fietstocht 1/2 dag Atrium 13u30 

Do 07 apr Geen Turnen Atrium   

Vr 08 apr Geen Lijndansen Atrium   

          

Ma 11 apr Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 12 apr Clubnamiddag en Bloemschikken Atrium 13u30 - 16u30 

    Lente Concert - Kon. Elisabethzaal   14u30 

Do 14 apr Geen Turnen Atrium   

    Lentefeest Atrium 12u30 

Vr 15 apr Geen Lijndansen Atrium   

          

Ma 18 apr Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 19 apr Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Wo 20 apr Dagfietstocht Oosterweel Atrium 9u30 

Do 21 apr Turnen Atrium 9u30 

Vr 22 apr Lijndansen Atrium 10u 

Zo 24 apr Wandeling op zondag Atrium 13u 

Ma 25 apr Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 26 apr Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Wo 27 apr Wandeling Nieuw-Zuid Justitie Paleis 14u 

Do 28 apr Turnen Atrium 9u30 

Vr 29 apr 
Lijndansen Atrium 10u 

Kegelen (Loods MG40 - Fortstraat) Fort IV 14u 


