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MEI: BLOEIMAAND - MARIAMAAND
Waar is de tijd dat we rond een
meiboom dansten…
Nu lijndansen we en dat heeft ook
zijn charme - onze danslerares
heeft dan wel haar pols gebroken,
maar de danslessen gaan door.
We blijven in beweging met een
aanbod van sportieve activiteiten.
Maak mee reclame voor ons
bewegingsaanbod. Buren,
vrienden, zijn altijd welkom voor
een stevige of rustige oefenstond.
Ons lentefeest was een voltreffer.
Ruim 80 deelnemers genoten van
een keuze uit de aangeboden
“brunchschotels” en het smaakte!
Dank aan de groep medewerkers
die alles voorbereid hebben.
Ik kreeg een vraag om het adres
van de nieuwe “traiteur” te
weten”!
Bij het ter perse gaan van dit
krantje was het bezoek aan
UFSIA/Hof van Liere nog
Toekomstmuziek, maar dit is wel
een buitenkansje en zal zeker
goede punten krijgen van de
deelnemers.
Over ons jubileum (50 jaar
St.-Bernadette gevierd op 21 mei)
lees je elders meer.
Over de grote schoonmaak waar
alle huisvrouwen vroeger, rond
Pasen, mee bezig waren om hun
huis in een zondagskleedje te
steken, zwijg ik liever. Het is de
ene dag wat te warm of te koud
en de andere dag moet ik
dringend iets anders doen! Conny
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BESTUURSMEDEDELINGEN
In de loop van vorige maand moesten wij
onverwacht afscheid nemen van onze
penningmeester, Jan GEUENS. Wij wensen de
familie sterkte bij de verwerking van dit leed.
Door dit spijtig voorval moeten wij dringend op zoek
naar een nieuwe penningmeester. Wij doen bij deze
een oproep om deze functie binnen onze vereniging
in te vullen. Uiteraard zullen we de kandidaten
helpen om zijn of haar weg te vinden in onze
financiële wereld. Kandidaten kunnen zich melden
bij een van de bestuursleden. Ook voor de andere
functies binnen ons bestuur zoeken we een doublure
zodat er steeds opvolging is.
Hopelijk brengt de maand mei wat zon want de
feestelijkheden komen er aan.
Op 21 MEI vieren wij ons 50 jarig bestaan met een
feestelijke receptie in het Atrium.
Over deze feestelijkheden is er afzonderlijke
melding is ons blad.
OPGELET: gelieve zeker te verwittigen dat je naar
de receptie komt. U melden kan bij
ondergetekende ten laatste op 15 mei.
Vergeet ook niet onze modeshow op 4 mei in het
Atrium. Mannen niet toegelaten.
En op het einde van de maand hebben we onze
busreis naar het land van de asperges. De
inschrijvingen zijn stopgezet omdat alles volzet is.
Wij zijn ook nog op zoek naar mensen die op
dinsdagmiddag de zaal willen klaarzetten voor de
clubnamiddag.
En voor het overige……een zonnige meimaand!
Guy Verhemeldonck 0495 40 08 73

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem

Bewegen in mei 2017
TURNEN

LIJNDANSEN

Met turnen investeer je in fitheid en
in je goed voelen. Ons bestuur is
zich daarvan bewust en levert
daarvoor een flinke financiële
bijdrage. Profiteer daarvan voor je
gezondheid en je weerbaarheid.
Onze turnjuf Monik brengt met
doorzicht de gepaste oefeningen
voor senioren. Daar horen ook
evenwichtsoefeningen bij die zeer
belangrijk zijn om ons te behoeden
voor valpartijen, iets wat we op onze
leeftijd best kunnen missen.
Regelmaat is ook belangrijk om
voldoende resultaat te halen uit je
inspanningen. Dit zijn allemaal
redenen om op donderdagmorgen te
kiezen voor dat uurtje deugddoende
bewegingsactiviteit.
Om 9u in het Atrium voor wie
bepaalde oefeningen met een matje
op de vloer wil doen.
Om 10u voor hen die deze
oefeningen liever niet meer liggend
op de vloer willen doen.

In de maand mei reserveren we voor
jullie vier toffe vrijdagvoormiddagen vol
muziek en ritme. Het atrium gonst dan van
de activiteit. Dames, heren het is daar de
plaats om te zijn, om je wervelend te bewegen op de tonen van leuke dansdeuntjes
En voornaam…we leren de daarbij
horende danspasjes onder de kundige leiding van Yvonne. Wees er dus bij elke
vrijdag in het Atrium van
9u30 tot 10u30.
Info/ Rosita Van Varenberg
03 440 47 94
0473 56 96 41

LET OP!
Donderdag 25 mei
O. H. Hemelvaart
GEEN TURNEN
Info: Hugo Hosteaux 03 449 66 63
0495 92 55 30

Let op: vrijdag 26 mei
GEEN LIJNDANSEN

TEMPOWANDELEN
Is ideaal voor wie houdt van sporten in
open lucht. Elke maandagmorgen om 9u30
trekken we er op uit. We verzamelen aan
het Atrium of op de parking van fort 5 aan
het College. Daar starten we voor
+/- 45 minuten flink doorstappen
(meer dan 6km per uur).
We werken in twee groepen.
De tweede groep doet het wat rustiger aan,
iets minder snel en kortere afstand.
Voor wie de week wil inzetten met een
fikse fysieke inspanning is dit het recept.
Kom mee doen, misschien is het wel iets
voor jou!
Info: Hugo Hosteaux 03 449 66 63

DONDERDAG 4 MEI: MODESHOW
14.15uur in het Atrium.
De grote mod ehuizen denken reeds aan de wintercollecties, maar wij kunnen
donderdag 4 mei weer kiezen uit verschillende zomerspulletjes.
Je kent het: getoond door lieftallige dames en draagbaar bij verschillende
gelegenheden. De prijzen vallen best mee, er zijn gewone, kleine en grote maten,
laat je maar eens gaan…
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WOENSDAG 10 MEI: FIETSWANDELING
In onze streek staan veel kasteeltjes en voormalig hoven van plaisantie.
We flaneren langs deze domeinen waar de rijke burgerij zich onttrok aan het
drukke stadsleven.
Een lus van 30km leidt ons via een
gedistingeerde fietsroute langs het Arendsnest,
Groeningenhof, en Solhof.
De “Barones Ludwina de Borrekenslaan” brengt
ons helemaal in sfeer! Dan gaat het parmantig
verder naar het kasteel van Hemiksem,
Kasteel Sorgvliedt
Cleydael, Klaverblad, Sorgvliedt en
Schoonselhof.
Een passende drankstop wordt voorzien. Vertrek om 13u30 aan het Atrium.
Info: Jos Wellens 0475 21 42 36

VRIJDAG 12 MEI: CURLING OP TAPIJT
OPGELET! Anders dan normaal (4de vrijdag) zijn we moeten verschuiven naar
vrijdag 12 mei. Op 25 mei is het JOC niet vrij en de
vrijdag ervoor is het ons feestweekend van ons jubileum
50 jaar OKRA- St.-Bernadette.
Om 14u hebben Freddy en Rosita de schuifkegels
ingespoten en klaar gezet in het JOC (Jongeren
Ontmoetingscetrum) aan de Lusthovenlaan 10 te 2640
Mortsel. Naargelang het aantal deelnemers worden 2 à 3
ploegen gevormd en daarna wordt het een leuk sportief gedoe.
Info: Freddy en Rosita Van Ooyen -Van Varenberg 03 440 47 94.

DONDERDAG 18 MEI: WANDELING - ZANDHOVEN
Tijdens de lentemaand bij uitstek trekken we naar het grensgebied tussen
Noorder- en Zuiderkempen.
We vertrekken voor een trip van 5 of 9 km in het stemmige Vierseldijk.
Het Binnenbos en de beemden in Pulle, Pulderbos en Massenhoven zorgen voor een
prachtig traject langs goedbegaanbare
wegen. Gesloten, stevige schoenen
zijn toch aangeraden.
We genieten daarna in de pas
vernieuwde afspanning De Kroon in
Vierseldijk.
Vertrek aan het Atrium om 13u.
Vervoer met eigen auto’s.
Kostendelend meerijden kan ook.
Kasteel Hovorst
Info: Jos Wellens
0475 21 42 36
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ZONDAG 21 MEI
Wij vieren het 50 jarig bestaan van
OKRA ST.-BERNADETTE

PROGRAMMA
9u45 PLECHTIGE JUBILEUMMIS
10u30 tot 13u
RECEPTIE EN ACADEMISCHE ZITTING
In de misviering is natuurlijk iedereen uitgenodigd
Daarna houden wij in het Atrium een stijlvolle en
verzorgde receptie met hapjes en drankjes.
Daarop volgt een kleine academische zitting in aanwezigheid van
bestuursleden van de gemeentes Mortsel en Edegem
alsook nog andere genodigden.
Ook op deze receptie worden alle leden uitgenodigd.
We vragen echter wel uw aanwezigheid op de receptie te melden om
ons te kunnen voorzien in onze catering.
Ten laatste melden op 15 mei bij Guy VERHEMELDONCK
03 449 27 63 - 0495 40 08 73 of g.verhemeldonck@gmail.com
of mondeling
Guy VERHEMELDONCK
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WOENSDAG 24 MEI:

DAGFIETSTOCHT

SCHELDELANDSCHAP

In 1977 werd door de Vlaams overheid het Sigmaplan gelanceerd nadat het jaar
voordien door extreme weersomstandigheden grote delen van de Schelderegio
onder water liepen. Een ware ramp die twee dodelijke slachtoffers maakte en veel
stoffelijke schade veroorzaakte.
Eén van de realisaties van het Sigmaplan is het gecontroleerde overstromingsgebied
in de polders van Kruibeke. Het is een prachtig natuurgebied geworden dat we met
de fiets gaan ontdekken. Wij rijden zo langs Rupelmonde, daarna volgen we de
Schelde tot in Temse waar we de stroom oversteken en eten onze pick-nick op in de
Zilverreiger in Weert.
De Oude Schelde, het Kasteel van Marnix de Sainte Aldegonde, de Notelaer, de
zeesluis Wintam, de overzet
Wintam - Schelle liggen
allemaal op het tweede deel van
onze fietsroute
“Scheldelandschap” en u zult dan
begrijpen waarom ik deze
fietstocht zo genoemd heb.
De fietstocht is 60 km lang. We
vertrekken om 9.30u aan het
Atrium en nemen het veer
KASTEEL MARNIX DE
Hemiksem - Bazel van 10.45u.
SAINTE ALDEGONDE
Tochtleider en info: Marc
0478 44 50 91
NB: E-bikers hebben jullie nog gedacht aan je fietsbijstandsverzekering?

IN MEMORIAM
Met spijt in het hart moet ik het
overlijden melden van Jan Geuens,
onze penningmeester.
Op maandag 27 maart was hij nog
volop bezig met de financies en op
vrijdag 31 maart is hij “ter here”
gegaan.
Jan was een vriendelijke, punctuele
medewerker. De cijfers werden
maandelijks voorgebracht tijdens
onze bestuursvergadering en kregen
het nodige commentaar om alles duidelijk te maken.
Hij stak er menig uurtje in om alles op te volgen.
Hij streefde naar een evenwichtig beleid en is daar ook in geslaagd.
We bieden zijn echtgenote en kinderen ons oprecht medeleven aan
bij dit heengaan
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WOENSDAG 31 MEI: DAGUITSTAP ASPERGES
BRABANTSE WAL EN OUDENBOSCH
Deze daguitstap naar de Brabantse
Wal en Oudenbosch (Nederland)
is al geruime tijd VOLZET, meer
nog, er zijn 60 inschrijvingen,
terwijl er maar 49 plaatsen op de
bus zijn.
Geen nood, het restaurant kan
60 pax aan en enkele "chinese
vrijwilligers" zullen de bus
volgen met de wagen, zodat
iedereen meekan. Diegenen die
met de wagens (mee)gaan, krijgen
10€ p.p. terug, maar dienen uiteraard
wel de chauffeur te vergoeden.
Dank voor de vlot binnengekomen
inschrijvingen, zodat de vrees van het
bestuur, geen bus meer te kunnen
vullen, geheel onterecht is gebleken.
Integendeel, buiten de 60 inschrijvingen,
zijn er ook nog 4 reserven, zodat bij
volgende gelegenheden zelfs een
grotere bus kan voorzien worden.

Programma voormiddag.
- Bezoek aan een aspergeveld met
deskundige uitleg.
- Bezoek aan een aspergeschillerij met
mogelijkheid tot aankoop van vers
gestoken asperges.
Middagmaal.
- Groenten- of Aspergesoep
- Asperges à volonté met als
bijgerechten beenham of zalm,
aardappelen enz.
- Dessert: Vanille-ijs, slagroom,
krieken, aardbeien enz.
Programma namiddag.
Bezoek aan Oudenbosch en haar
basiliek.

Ter informatie de praktische schikkingen.
VERTREKUUR EN -PLAATS
Thuiskomst: 18u.
9u10: Bushalte Oude Godstraat /
Alle verdere INFO bij : Jan BUYCK tel
Molenlei op de Molenlei
03/288.43.91 of buyckjan@gmail.com
(Edegem)
9u15: Grijpegemplein hoek Molenlei
(Mortsel)
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WOENSDAG 21 JUNI: MIDZOMERNACHT
Midzomernacht gaan we op de juiste
avond vieren met een namiddag- en
avondactiviteit en toch zal u voor
"den donkeren" thuis zijn.
In de vroege namiddag voorzien wij
een "JOODSE WANDELING" in
HEIDE, dat tussen de twee

de trein vanuit Mortsel-Oude God als
met kostendelend vervoer van aan het
Atrium.
Met de trein kan u later aansluiten of
eerder huiswaarts keren.
Er is namelijk om het uur een trein in
beide richtingen en de wandelingen
beginnen omzeggens aan de stations
van Heide en Kalmthout.
Zonder het eten bedraagt de kostprijs
20€ trein inbegrepen, of 14€ met de
wagen + vergoeding voor kostendelend
vervoer.
U kan al inschrijven zodat ik uit de
gestorte bedragen kan opmaken hoeveel
deelnemers er zich met de trein of de
wagen willen verplaatsen en vermeldt
ook of u eten wenst.

wereldoorlogen een toevloed kende
van joodse mensen, waaronder vele
Antwerpse diamantairs. Tussen 1930
en 1942 waren er minstens 700
ingeschreven joodse inwoners, die
eind jaren 1920 een mooie synagoge
bouwden, de enige in België buiten
de stad.
Tijdens deze themawandeling wordt de
hele geschiedenis uit de doeken gedaan
en mogelijk komt u ook Suske en Wiske
tegen, want Willy Vandersteen had hier
ook zijn villa.
Nadien verplaatsen wij ons naar
KALMTHOUT, waar we het
"ARBORETUM" bezoeken met een
gids die ons zal onderhouden over het
thema:
"Bomen, overleveringskunstenaars"
Tot slot voorzien wij rond 18u30 een
diner op een zalig terras: er zal keuze
zijn tussen een koude schotel of een
warm vlees of visgerecht.
Alle verplaatsingen kunnen zowel met

KASTEEL MARNIX DE
SAINTE ALDEGONDE

Overschrijvingen worden verwacht op
rekeningnr. BE31 7310 0711 8155 van
OKRA Bernadette of onder briefomslag
met vermelding van uw naam en
"Midzomernacht (+ eten)".
Meer INFO in 't Hoffe Riethje van juni
en bij Jan BUYCK 03/288.43.91
buyckjan@gmail.com
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ACTIVITEITEN MEI 2017

DAT

STARTEN AAN STIPT OM

28 april t/m 7 mei: week van de Amateurkunsten
Ma.1
Feest van de Arbeid
Tempowandelen
Ma.1
Clubnamiddag
Di.2
Turnen
Do.4
Do.4
Modeshow
Lijndansen
Vr.5
Tempowandelen
Ma.8
OKRA-bestuursvergadering
Di.9
Clubnamiddag
Di.9
Fietswandelinjg
Wo.10
Turnen
Do.11
Lijndansen
Vr.12
Curling
Vr.12
Tempowandelen
Ma.5
Clubnamiddag
Di.16
Turnen
Do.18
Wandelen: Zandhoven
Do.18
Lijndansen
Vr.19
Zo.21
FEEST OKRA ST.-BERNADETTE
Zo.21
Plechtige jubelmis
Zo.21
Feestelijke Receptie
Tempowandelen
Ma.22
Clubnamiddag
Di.23
Wo.24
Dagfietstocht: Scheldelandschap
Do.25
O. H. Hemelvaart GEEN TURNEN
Vr.26
Vr.26
Ma. 29
Di.30
Wo.31
Do.1juni
Vr.2
Zo.4
Ma.5

Geen lijndansen
Geen Curling (zie 12 mei)
Tempowandelen
Clubnamiddag
Daguitstap Brabantse Wal
Turnen
Lijndansen
Sinksen
2de Sinksendag Geen tempowandelen

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

Stadhuis
Atrium of FortV
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium of FortV
Nevenruimte
Atrium
Atrium
Atriuim
Atrium
JOC
Atrium of FortV
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium

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

Kerk
Atrium
Atrium of FortV
Atrium
Atrium
-

9u45
10u30-13u
9u30
13-17u
9u30
-

-

Atrium of Fort V
9u30
Atrium
13-17u
Molenlei
9u10 of 9u15
Atrium
9u en 10u
Atrium
9u30
-

Financiën
+Jan Geuens
03 457 37 91

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

BLZ
2
1
2
2
2
2
1
3
2
2
3
2
1
2
3
2
4
4
4
2
1
5
2
2
3
2
1
6
-

Dispatching:
Frits Dewitte
03 440 30 96
en wijkverantwoordelijken
Aan alle medewerkers
onze dank voor hun zeer
gewaardeerde bijdragen

