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DELEN VAN FOTO’S 

In mei legt elke vogel een ei maar niet voor OKRA ST Bernadette want ons 
“Lente/paasfeest” is al voorbij. Het was een geslaagde kaas en wijnnamiddag met 
een toffe quiz met waardevolle prijzen. 
Langs deze weg wil ik nogmaals alle medewerkers bedanken die aan dit succes hebben 
meegewerkt 
In mei zijn geen feestelijkheden gepland doch we kijken al in de toekomst voor onze 
“Nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering” en noteer alvast dat op 27 juli onze jaarlijkse zoektocht is ge-
pland, gevolgd door een BBQ. 
Het bloemschikken is een succes. Er worden mooie stukken gemaakt die dan nadien fier worden ge-
toond in het ATRIUM (met dank aan Patricia). 
Kegelen is tot op heden geen succes. We vragen ons af of er misschien meer interesse is voor Petan-
que. Laat het ons weten. 
De zomer is in aantocht. Laat ons optimaal profiteren van de mooie momenten en de zon. Het leven 
is soms al triestig genoeg. 
Allemaal het beste en… ne goeie dag aan de zon 
 
Groetjes 
Guy Verhemeldonck 

Met ons trefpunt zijn we dikwijls op stap, wordt er dikwijls gefeest en 
worden diverse activiteiten succesvol georganiseerd waar we kunnen 
mee uitpakken. In ’t Hoffe Riethje verschijnen geen verslagen meer en 
op onze website publiceren we niet systematisch beeldmateriaal. Om de 
herinnering levendig te houden en te tonen wat we allemaal te bieden 
hebben denken we aan foto’s. 
Vandaag heeft bijna iedereen een smartphone of iPhone en al deze toe-
stellen zijn uitgerust met een camera van degelijke tot zeer goede kwali-
teit. Bovendien hebben we onze smartphone of iPhone bijna altijd op 
zak, dus ook een camera en kunnen we op ieder moment foto’s nemen. 
Nog een voordeel is dat we onze getrokken foto’s op het toestel kunnen 
opslaan en daarna ook nog eenvoudig kunnen delen met anderen. Delen 
kan met de app mail dat op het toestel geïnstalleerd is. We moeten dus 
geen afzonderlijk fototoestel bij hebben, geen ingewikkelde procedure 
kennen om foto’s naar de pc te exporteren om ze dan via mail met an-
deren te delen. Waarom dan niet eens een foto trekken van een leuk 
moment bij OKRA?  

Wie een foto getrokken heeft kan ze per mail versturen naar volgend 
nieuw adres dat we uitsluitend voorbehouden voor foto’s: okrafoto-
be@gmail.com. U vermeldt in de titel wel tijdens welke activiteit de foto’s 
getrokken zijn. Andere tekst is niet nodig. WhatsApp kunnen we niet ge-
bruiken omdat ons trefpunt geen telefoonnummer heeft. 
De foto’s moeten getrokken zijn tijdens een activiteit, met leden liefst in 
actie of die met belangstelling kijken of luisteren.  

Het is niet de bedoeling om van iedere activiteit een volledige reportage te tonen of foto’s te publice-
ren zonder leden erop. De foto’s zullen geselecteerd worden, de belichting en de uitsnijding zal indien 
nodig, verbeterd worden om een aangename projectie te verkrijgen. 
Wij verwachten ook foto’ van de clubnamiddag, de feesten, de uitstappen, het lijndansen en het kege-
len.  
 
Info: Marc Roland 

mailto:okrafotobe@gmail.com
mailto:okrafotobe@gmail.com


2 

CLUBNAMIDDAG OP DINSDAG 

FIETSEN EN WANDELEN 

“VERJAARDAGKAARTERS”. De volgende workshop gaat door op dinsdag 10 mei om 13u30. We zijn 
er weer klaar voor om enkele mooie dingen op papier te zetten. 
Groetjes, Hugo. 

BLOEMSCHIKKEN 
 
Onze volgende workshop BLOEMSCHIKKEN gaat volgende maand door op DINSDAG 10  
MEI in de nevenruimte van het ATRIEM. Start om 1330 uur. 
Graag op voorhand inschrijven bij PATRICIA op Nr. 0485/932873 of mail naar: 
patriciadeboeure@gmail.com – deelname 10 € 
Voor volgende les moet je zelf uw lievelingsbloemen meebrengen die goedkoop zijn bij Aldi, GB, Brico 
enz. (moet niet veel kosten) – verder een potje van 10 a 12 cm doormeter – een stuk plastiek voor op 
tafel- een lijmpistool – kniptang en wat persoonlijke benodigdheden. 
Max 10 deelnemers. Tot den 10de mei 

FIETSWANDELING WOENSDAG 4 MEI 
 
We starten in Park Oude God met zijn jong gebergte om dan via Hof ter Linde met 
zijn kasteeldreef bij de kerk van Edegem te komen en gaan nog door een parkje op 
zoek naar knooppunt 99.  
Verder volgen we de knooppunten 02 01 92 93 tot in Kontich, nemen richting 03 waar we het Tanghof 
tegen komen. Met de steenweg op Waarloos steken we de E19 over om daarna rechtsaf naar kp 22 te 
fietsen. Dan komen de knooppunten 05 06 07 en 16 aan de beurt; dit laatste leidt ons door het Reu-
kenspad. Zo belanden we in Aartselaar waar we onze dorste zullen lessen.  
Knooppunten 08 15 25 14 09 en 98 brengen ons naar het kerkje van de Elsdonk waar we afscheid 
zullen nemen. Vertrek aan het Atrium om 13u30  
Tochtleider: Harry Vanden Wijngaert tel: 0485 53 55 07  
 
WANDELING DONDERDAG 12 MEI - HOBOKENSE POLDER 
 
Zeven jaar geleden was dit de eerste wandeling die ik voor Okra heb geleid. Aan het landschap is er 
niet veel veranderd maar ik vermoed er wel heel wat andere deelnemers te mogen begroeten dan 
toen.  
Wat ook anders zal zijn is de startplaats. Die was in 2015 nog bij de gezellige taverne van de Hobo-
kense Yachtclub maar dat is nu een chique restaurant geworden, waar we niet meer te-
recht kunnen voor onze drink. Maar niet getreurd de Taverne De Schorre zal ons met open armen 
ontvangen. Er vlakbij aan de overzijde van de Scheldelaan bevindt zich de ingang van het wandelge-
bied.  
De korte afstand zal eerst lopen over een oude spoorweg tot aan de “aciérie” om daarna de begra-
zingsweiden van de Galloway runderen te betreden en langs de mooie kudde te wandelen, dit zonder 
enig gevaar. De Galloway runderen zijn hoornloos en meestal zwart behaard. Zij hebben 
korte poten en hebben een ruig haarkleed. Zij komen oorspronkelijk uit Schotland. In het gebied dat 
we zullen doorkruisen zullen we toch enkele rosse dieren tegenkomen en er lopen ook veel kalfjes 
rond. Ze liggen soms vlakbij het wandelpad zodat men er op een meter afstand langs hoeft te stap-
pen maar dat stoort hen niet. Deze wandeling eindigt met het bezoek aan twee vogelkijkwanden 
“IJsvogel” en “Roerdomp”. Naar deze laatste vogel is het even uitkijken, hij is er zeker te zien.  
De lange wandeling doen we in omgekeerde richting, loopt tot bij de yachtclub en gedeeltelijk over de 
Scheldedijk, waarna we ook de Galloways en de vogels niet zullen missen. Aan de overzijde 
van de Schelde ligt een fabriek waarover ter plaatse nog enige uitleg.  
Vertrek aan het Atrium om 13:00 met kosten delende autoverplaatsing (1,40€ pp).  
Voor diegenen die toch liever met openbaar vervoer willen gaan kunnen in Morstel bus 141 nemen, 
maar zorg ervoor om 13:30u bij de startplaats te zijn. Dit geldt ook voor eventuele fietsers (ongeveer 
11 km).  
Tochtleider: Harry Vanden Wijngaert 0485 53 55 07 
 

DAGFIETSTOCHT 18 MEI 

 
Omwille van onze drukke agenda hebben we de tocht die we in gedachte hebben nog niet helemaal 
kunnen verkennen. We verkiezen dan ook de bestemming nog niet kenbaar te maken. Hou in ieder 
geval de datum reeds vrij. Zoals gewoonlijk vertrekken we om 9:30u aan het Atrium. 
Tochtleider: Marc Roland 
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 EXPO EN DAGUITSTAP 

 

EXPO BOZAR RINUS VAN DE VELDE: WOENSDAG 11 MEI 
 
Wie wil er mee met Frieda en Jan naar de expo Rinus Van De Velde, één van de  
Belgische kunstenaars die internationale uitstraling heeft? 
Via diverse media, die variëren van tekening tot sculptuur, installatie en film, creëert Rinus V.D.Velde 
imaginaire reizen en fictieve ontmoetingen met andere kunstenaars vanuit zijn atelier. 
We nemen een trein vanuit Mortsel of Berchem naar Brussel-Centraal om aldaar te voet naar de BO-
ZAR te gaan in 10 minuten. 
We moeten ten laatste om 14u30 in de BOZAR zijn. 
Indien we met 10 zijn, kost de ingang 12 euro p.p., 
over te schrijven op rekening Okra Bernadette. 
Indien we met minder dan 10 zijn, is de prijs 
17 euro p.p. 
Inschrijven voor 6 mei, a.u.b. 
 
 
 
 
 
 
DAGUITSTAP NAAR DE BETUWE: VRIJDAG 27 MEI 
 
Het heeft veel moeite gekost, maar nu hebben wij een bus voor Bernadette alleen, weliswaar op onze 
tweede reservedatum 27 mei. Deze datum kan niet meer gewijzigd worden. 
Diegenen die gerekend hadden op donderdag 2 juni en absoluut niet kunnen meegaan op vrijdag 27 
mei, kunnen mij zo spoedig mogelijk verw ittigen, zodat ik hun inschrijvingsgeld kan terug-
storten voor 1 mei. 
Sinds de datum van vrijdag 27 mei bekend is, hebben reeds 14 Bernadetters meer ingeschreven dan 
ik had opgegeven en zijn wij met 42 deelnemers, zonder rekening te houden met nog mogelijke af-
zeggingen. 
Het vertrekuur op het Grijpeghemplein is mij nog onbekend, doch gezien de reisduur, veronderstel ik 
dat dit om 7u30 of ten laatste om 8u00 zal zijn. 
In Leerdam schepen we in om 10u00 op ‘de Parel van de Linge’. De Ligne is de langste rivier in Neder-
land zelf (108 km). Het Lignelandschap is beschermd en valt onder Natura 2000, het netwerk van be-
schermde natuur in Europa. 
We varen drie uur en krijgen gps-gestuurde info over dorpjes en bezienswaardigheden onderweg. Op 
de boot krijgen we eerst ochtendkoffie/thee (2 tassen) en koek, en tot slot een uitgebreid lunchbuffet. 
Na de lunch brengen bussen ons naar de vestingstad Gorinchem voor een stadsbezoek. 
Om 17u verlaten we Gorinchem en dan krijgen we nog een driegangenmaaltijd in de ‘Gouden Leeuw’ 
te Terheijden. 
Wanneer we aankomen op het Grypeghemplein weet ik ook nog niet, maar dat zal alleszins laat zijn. 
PRIJS: leden: 65 euro/p.p. 
 
ANNULATIEKOSTEN: vanaf 1 mei: 30 euro. Vervangen mag altijd. 
Nadere info alleen nog op onze website en bij ondergetekende te verkrijgen. 
 
INFO: Jan Buyck – buyckjan@gmail.com – 03/288 43 91 – 0486 60 09 80 

OPEN ATELIERS MORTSEL 
 
In het weekend van 14 en 15 MEI organiseert Vlaanderen een “Open Atelier” weekend waarbij alle 
amateur-kunstenaars worden betrokken. 
Ook en MORTSEL en omgeving zijn er verschillende atelier met verschillende disciplines. 
Ook uw dienaar, Guy VERHEMELDONCK, zet zij atelier open te MORTSEL, Rubensstraat 16 en dit van 
1000 tot 1700 uur. Er is keramiek te zien en we geven demonstratie in potten draaien. Allen welkom. 
 
Groetjes 
Guy Verhemeldonck 

mailto:buyckjan@gmail.com
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Financiën 

Walter Vandenbussche 
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Jan Buyck 
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buyckjan@gmail.com 
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Dispatching: 

Jos Wellens 
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Vera Wellens 

03 440 51 72 

 

 

 

Rekeningnummer OKRA 

BE31 7310 0711 8155 

KRED BEBB 

Onze website 

www.okrabernadette.be 

Datum Activiteit Plaats Uur 

Ma 02 mei Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 03 mei Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Wo 04 mei Fietswandeling  Atrium 13u30 

Do 05 mei Turnen Atrium 9u30 

Vr 06 mei Lijndansen Atrium 10u 

          

Ma 09 mei Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 10 mei Clubnamiddag - Bloemschikken Atrium 13u30 - 16u30 

Wo 11 mei Expo Bozar - Rinus Van De Velde NMBS Mortsel of Berchem 

Do 12 mei 
Turnen Atrium 9u30 

Wandeling Hobokense Polder Atrium 13u 

Vr 13 mei Lijndansen Atrium 10u 

          

Ma 16 mei Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 17 mei Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Wo 18 mei Dagfietstocht Atrium 9u30 

Do 19 mei Turnen Atrium 9u30 

Vr 20 mei Lijndansen Atrium 10u 

          

Ma 23 mei Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 24 mei Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 

Do 26 mei Geen Turnen     

Vr 27 mei 

Geen Lijndansen     

Geen Kegelen     

Daguitstap De Betuwe Grypeghemplein ? 

          

Ma 30 mei Tempowandelen Fort V - OLVE 9u30 

Di 31 mei Clubnamiddag Atrium 13u30 - 16u30 


