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MEI - MARIAMAAND - BLOEIMAAND 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
Aan alle Maria's, Miekes, Mitjes, Miesjes,  

Maries en andere Ma.....'s, een goede meimaand. 

  

Ons Lente/Paasfeest van april was weer een  

voltreffer met praktisch 100 deelnemers.  

Het was wel veel werk maar het was de moeite. 

Ook de bingo gaat er altijd goed in. 

 

Iedereen dank die een handje toegestoken heeft.  

Bij dit feest kwam weer vast te staan hoeveel 

geluk we hebben met het gebruik van het  

Atrium. Zonder ons eigen beheer zouden we een 

andere prijs moeten vragen en zouden we niet 

zo veel activiteiten in het Atrium kunnen  

organiseren. 

 

In verband met feesten is er niet veel te doen in 

de meimaand maar als je de kalender bekijkt 

zijn er nog genoeg andere activiteiten waar je 

aan kan meedoen. 

 

Aangezien we een andere formule bedacht  

hebben in verband met de fietsvakantie, willen 

we toch een dringende oproep doen om toch 

mee te gaan voor een uitstekend weekend naar 

de gezellige stad BREDA. (ook voor  

niet-fietsers). 

Ook dringend inschrijven voor onze  

Leierondvaart met busreis en eetmaal  

(zie blz.5).  

Het bestuur doet een serieuze financiële  

inspanning om de prijs laag te houden.  

We rekenen op een volle bus. 

En laat nu de zon maar schijnen! 

Groeten, 

 

Guy Verhemeldonck 

 

MEI 

Komt van Maja (moeder van mercurius); ook 

van magnus, wat groots of heerlijk betekent - 

zo komen we dan tot wonnemaand en liever 

nog bloeimaand en Mariamaand. Als kind 

gingen we de eerste bloemetjes  in de wei 

plukken en die kregen dan een plaatsje bij het 

versierde Mariabeeldje ergens in huis of in het 

kapelletje in de buurt. 

Het Paasverlof gaf onze "bewegers" een 

kleine rustpoos, maar dit werd zeker wel goed 

gemaakt met een fikse "bootwandeling" .  

Er hoorde een rondwandeling bij die een idee 

gaf wat er in het Antwerpse "eilandje" en 

omgeving verwezenlijkt wordt. Een groep van 

een 45-tal wandelaars genoten ervan. 

De dagfietstocht naar Gaverland is nog zo'n 

vaste waarde - door het vroeg ter perse gaan 

van ons maandblad kan ik het aantal 

deelnemers nog niet meedelen maar dat wordt 

zeker ook weer een gezellige bedoening. 

Ons Paasfeest was een schot in de roos - een 

vol Atrium, een stel helpers die voor een 

verzorgde tafel zorgden, gratis drankjes en 

een rondje "bingo" met prijzen van het 

originele genre. Dank aan de noeste werkers! 

De dinsdagse clubnamiddag kan zeker nog 

gastvrij zijn voor rustige deelnemers - een 

spelletje kaart, een scrabbel of een ander 

gezelschapsspel, een gezellig handwerkje,

(hoeveel sjaals er in de voorbije winter 

gebreid zijn weet ik niet, maar het waren er 

veel...), een spelletje "tonnen" of simpelweg 

een luchtige "babbel", het kan allemaal - kom 

gerust eens poolshoogte nemen (koffie rond 

15 uur!). Dank aan al onze  

medewerkers voor hun inzet.  

Zin om mee te doen ?  Je bent welkom! 

Conny 
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ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR MEI 2018 

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem 

TURNEN 

LIJNDANSEN 

TEMPO WANDELEN 

Turnen is ongetwijfeld een slimme investering in "je fitheid" en  in "je goed voelen". 

Ons bestuur is zich daar eveneens van bewust en levert daarvoor een flinke 

financiële bijdrage. Profiteer daarvan voor je gezondheid- en 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. 

 
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.   0495/92.55.30 

LET OP !!! Donderdag 10 mei O.H.Hemelvaart GEEN TURNEN 

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. 

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 drie groepen. 

De tweede groep doet het wat rustiger aan dan de eerste, iets minder snel en kortere afstand.  

De derde groep zijn zij die er een genietende wandeling van willen maken. 

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.  

Het is nu volop lente en de ideale tijd om er eens op uit te trekken met de fiets. OKRASPORT 

biedt je de gelegenheid. Hugo neemt het voortouw en begeleidt ons aan 

een matig tempo langs rustige wegen de natuur in die bont staat van de 

bloesem. Wanneer het weer een beetje mee zit wordt het kei genieten. 

Halfweg houden we een rustgevende stop bij een verfrissende drink.  

Terug op krachten zijn we klaar voor de tocht naar huis. 

We vertrekken stipt om 13u30 aan het Atrium. 

Tochtleiding: Hugo HOSTEAUX     03/449.66.63    0495/92.55.30 

WOENSDAG 9 MEI: FIETSWANDELING 
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DONDERDAG 17 MEI: WANDELING IN ‘s-GRAVENWEZEL 

De wezel is van de familie van de 

marterachtigen en is het kleinste roofzoogdier 

ter wereld. Wezel is ook een kerkdorp gelegen 

op het grondgebied van de kempense 

gemeenten Mol en Balen. 

 

Een kwezel is dan weer iets helemaal anders. 

Het is een synoniem voor pannenlap maar ook 

een schijnheilig vrouwke, een kerkloopster 

om toch maar in den hemel te geraken. 

 

Dat heeft echter allemaal niets te maken met 

de plaats waar we al wandelend gaan genieten 

van de natuur. 

 

’s-Gravenwezel, sinds 1976 deelgemeente van 

Schilde heette vroeger “Wesele” wat zoveel 

betekent als “bos bij de beemden”. In de 7de 

eeuw waren veel gronden eigendom van de 

abdij van Lobbes, zoals dat ook het geval is 

geweest met ons eigen Mortsel.  

 

Invallen van de Vikingen hebben daar 

verandering in gebracht.  

 

Maar nu ter zake met hetgeen we tijdens de 

wandeling zullen te zien krijgen.  

 

We starten bij de Sint Catharinakerk die 

samen met de omgeving beschermd is als 

dorpsgezicht.  

 

Achter de hoek treffen we het klooster van de 

zusters van het Heilig Hart van Maria samen 

met het Heilig Hart van Maria-instituut.  

 

Verderop komen we voorbij “Zonnebos”, 

school voor buitengewoon secundair 

onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  

Aan de overzijde staat de statige villa van 

Vlassak Verhulst, specialist in exclusieve 

villabouw.  

 

Na een heel eind door het bos komen we aan 

de Antitankgracht met aan de overzijde de 

golfclub Rinkven. 

 

De stappers (8 km) blijven de gracht nog 

volgen tot aan het Fort van ’s-Gravenwezel en 

keren terug langs het gelijknamige kasteel van 

Axel Vervoort.  

 

 

Voordat beide groepen iets mogen gaan 

drinkenin het “Hof van Wezel” gaan ze nog 

voorbij het Heemhuis “De Drie Rozen” en de 

afspanning Keysershof. 

 

Vertrek om 13u aan het Atrium met een 

aantal auto’s en kostendelend meerijden. 

 

Info: Harry Vanden Wijngaert 

          03/449.77.72      0485/53.55.07 

         Jos Wellens        0475/214236 

Fort van ‘s-Gravenwezel 

ZONDAG 20 MEI: FORTENGORDEL 
 

 

Als je er zin in hebt kan je er op Sinksen met de fiets op  

uittrekken lans de uitgestippelde parcours van de fortengordel. 

 

Bij mooi weer is dat best leuk met enkele toffe  

OKRA-vrienden waarmee je kan afspreken. 
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ZONDAG 27 MEI: DAGFIETSTOCHT 

ANTWERPEN BOUWT AAN MORGEN 

In Antwerpen zijn veel grote bouwwerven, 

héél veel zelfs tot grote ergernis van velen 

maar niet van mij. Bouwwerven interesseren 

en boeien mij want ze veranderen en 

vernieuwen de stad, soms heel ingrijpend.  

Op het internet heb ik gelezen dat Antwerpen 

een stad wil worden waar het aangenaam is 

om te wonen, te werken en zich te 

ontspannen.  

Gaan al deze bouwwerven daartoe bijdragen? 

Ik neem regelmatig de fiets om in de stad 

langs de werven op verkenning te gaan en 

zou dit nu graag samen met jullie doen.  

Ik heb een fietstocht van +/- 55 km 

uitgestippeld die ik met een groep enkel op 

zondag wil rijden omwille van het verkeer. 

De tocht gaat o.m. langs volgende 

bouwwerven: Turnhoutse Poort,  

Slachthuislaan, fietsbrug over  

Albertkanaal (vervanging IJzerlaanbrug), 

IJzerlaankanaal, Kop Spoor Noord met   

nieuw ziekenhuis ZNA, Leien met Operaplein, 

Cadixwijk, Noorderlaan tot Havana Site, 

Droogdokkenpark, Nieuw Zuid en de 

Scheldekaaien.  

We maken van de gelegenheid gebruik om tot 

het kerkje van Oosterweel te fietsen en op de 

Scheldedijk  langs het Noordkasteel  terug te 

komen. 

Het wordt geen gewone fietstocht. Wij zullen 

onderweg regelmatig stoppen en alhoewel ik 

geen gids ben en ook geen ingenieur, zal ik een 

woordje uitleg geven. We fietsen meestal op 

fietspaden maar ze zijn niet altijd van beste 

kwaliteit. Sommigen dateren van toen er enkel 

met de auto rekening werd gehouden.  

We vertrekken om 9u30 aan het Atrium met in 

onze fietszak picknick, regenkleding en 

fietsherstelmateriaal. 

 

Info: Marc Roland 03 440 44 50 of  

                               0478 44 50 91. 

Om 14u hebben Freddy en Rosita de schuifkegels  

ingespoten, opgeblonken 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  

VRIJDAG 25 MEI: CURLING OP TAPIJT 
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Op 15 april jl. waren er 30 inschrijvingen voor deze vorige maand reeds aangekondigde 

daguitstap; wij waren dus al halfweg met de inschrijvingen en talm nu niet langer om de resterende 

plaatsen in te palmen.  

De bus moet vol, maar vol is vol.  

Vergeet ook niet te vermelden of U een koude vlees- of visschotel wenst te nuttigen op de boot ! 

Diegenen die geen voorkeur mededelen, krijgen een koude vleesschotel. 

 

 

PROGRAMMA : 

 

8u - 8u15 : vertrek bus aan het Grijpegemplein - 

Molenlei op de grens Edegem-Mortsel. 

 

10u-12u : verwelkoming aan het kasteel  

Ooidonk + geleid bezoek in drie groepen. Het 

kasteel is nog steeds (gedeeltelijk) bewoond en 

wij worden rondgeleid in het volledig historisch 

bemeubelde interieur van het kasteel.  

Er is meer te zien dan in de meeste kastelen van de Loire ! 

 

12u - 12u30 : verplaatsing met de bus naar de 

Recollettenlei te Gent voor inscheping 

 

13u : Afvaart van de Leie naar  

Sint-Martens-Latem en terug + maaltijd aan 

boord. Geen tussenstops. Alle dinsdagmiddag 

activiteiten kunnen ook op de boot  

 

17u : Aankomst te Gent en met de bus terug 

naar ons vertrekpunt in Mortsel-Edegem. 

 

18u30 : approximatief aankomstuur, 

afhankelijk van files e.d. 

 

Op de bus is er koffie/thee te verkrijgen,alsook frisdrank (gelieve met gepast geld te betalen).  

 

Ons middageten zal aan boord geserveerd worden, dus vrij laat (na 1u15).  

Diegenen die iets in de maag wensen vòòr dat uur, gelieve iets kleins zelf mee te brengen.  

U kan dat op de bus verorberen vanaf 12u.  

 

Drank is overal te verkrijgen tegen betaling. 

 

U weet dat uw trefpunt de bus zal betalen, zodat wij u dit programma kunnen aanbieden aan 

slechts 50 euro p.p., terwijl niet-Bernadetters 62 euro p.p. dienen te betalen, over te schrijven op 

rekening van OKRA St. Bernadette BE31 7310 0711 8155 met vermelding "LEIE" en "vis of 

vlees" of met gepast geld onder briefomslag en vermelding van uw naam. 

 

Info : Jan BUYCK : tel 03/288.43.91 - buyckjan@gmail.com 

DINSDAG 29 MEI: DAGUITSTAP LEIE 
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Cultuur 
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Aan alle medewerkers 

onze dank voor hun zeer 

gewaardeerde bijdragen 

 

Rekeningnummer OKRA 

BE31 7310 0711 8155 

KRED BEBB 

Onze website 

www.okrabernadette.be 

DAT ACTIVITEITEN MEI 2018 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

Vr.27Apr Tot 6mei: Week van de AMATEURSKUNSTEN - - - 

Di.1 Feest van de ARBEID - - - 

Di.1 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.3 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.4 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.7 Tempo wandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.8 OKRA-Bestuursvergadering - Guy Nevenruimte 9u30 - 

Di.8 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.8 Ouderen-Adviesraad Mortsel Meerminne 6 14u - 

Wo.9 Fietswandeling - Hugo Atrium 13u30 2 

Do.10 O.H.HEMELVAART - - - 

Do.10 GEEN TURNEN - - 2 

Vr.11 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.14 Tempo wandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.15 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.17 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.17 Wandelen in ‘s Gravenwezel Atrium 13u 3 

Vr.18 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Zo.20 SINKSEN - - - 

Zo.20 Fortengordel - - 3 

Ma.21 Tempo wandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.22 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.24 Turnen Atrium  9u en 10u 2 

Vr.25 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Vr.25 Curling JOC 14u 4 

Zo.27 Dagfietstocht: Antwerpen bouwt aan morgen Atrium 9u30 4 

Ma.28 Tempo wandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.29 Daguitstap LEIE Grijpegemplein 8u 5 

Di.29 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.31 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be

