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Wanneer je dit leest is de jubileumviering voor ons 

50 jarig bestaan al voorbij. Er hadden zich een 150 

personen gemeld dat ze aanwezig zouden zijn.  

Wij hopen van harte dat alles naar wens is  

verlopen. Een speciale dank aan al de  

medewerkers die hielpen om deze viering tot een 

goed einde te brengen. Al de mensen die oude  

foto’s hebben binnengebracht, kunnen deze bij  

ondergetekende terug krijgen. 

Er is licht in ons financieel firmament. We hebben 

een nieuwe penningmeester gevonden: Walter van 

den Bussche. Hij wordt dus de opvolger van onze 

overleden Jan Geuens. Er moet nog wel één en  

ander administratief geregeld worden doch we zijn 

er van overtuigd dat Walter het er goed zal van  

afbrengen. 

Zoals we al verschillende malen hebben  

opgeroepen, zijn we dringend op zoek naar  

medewerkers die hun verantwoordelijkheid willen 

nemen en het één en ander willen overnemen of  

helpen. 

Het wordt allemaal wat veel en zonder  

bijkomende hulp, zullen we verplicht zijn om  

bepaalde organisaties te beperken of af te gelasten. 

Dat zou bijzonder spijtig zijn. 

De vakantiemaanden komen er aan. 

We wensen iedereen een goede vakantie en zeker 

een warme zomer. 

Vergeet ook zeker niet op tijd in te schrijven voor 

onze zoektocht, gevolgd door een BBQ op  

DONDERDAG 13 juli (zie elders verdere uitleg) 

De groeten. 

 

Guy VERHEMELDONCK 

In deze maand komt immers de 

zonnewende voor; op 21 juni  

sprong  de jeugd over het Sint  

Jansvuur en danste men de  

zomer tegemoet.  

Tijden veranderen, we zijn  

senioren geworden en onze “handel 

en wandel” is wel aangepast aan de 

nu geldende normen. We trachten 

voldoende in beweging te blijven 

om zo lang mogelijk ons eigen  

leventje te leiden en gezonde  

gezelligheid te vinden in een  

vriendenclub. 

Ons aanbod is afwisselend:  rustig 

wandelen, stappen, fietsen, samen 

op uitstap cultuur beleven, genieten 

van een lekker etentje, bij een  

namiddag  gezelschapsspel of  

handwerk de laatste nieuwsjes  

vernemen, een quiz, barbecue, 

volksspelen, je kiest maar… 

Zin om mee te doen? Je kan  

kiezen wat je best ligt en hulp is 

altijd welkom.          Conny 

Dat alles gebeurde al een hele tijd 

in onze OKRA club. We  

mogen er fier op zijn dat we zo 

glansrijk ons gouden jubileum  

gevierd hebben. 50 jaar ten  

dienste staan en met hart en ziel 

volhouden vraagt soms een hele 

inspanning. Dank daarvoor aan 

allen die toen en nu hun beste 

beentje hebben voorgezet, je mag 

fier zijn op het resultaat. 
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St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem 

Bewegingsaanbod voor juni 2017  

Niet te geloven maar we sluiten eind juni ons 28ste sportseizoen af. 

Vorige maand vierden we samen 50 jaar OKRA St.Bernadette. Sinds 1989  nam  de 

sport meer en meer een belangrijke plaats in ons clubgebeuren. Daaraan is voor een 

groot deel ook onze ledenaangroei te danken. Nu is het zo dat we die aangroei ook 

een beetje moeten relativeren. Meer en meer nieuwe leden komen van buiten het 

Hof Van Rieth, logisch gezien de verjonging van onze wijk.  

We mogen terug blikken op een succesvol werkjaar met beweging zoals altijd hoog 

in ons vaandel. 

Een twintigtal van onze trouwe sporters hebben als krasse 85 plussers de stap gezet 

naar een rust- en verzorgingstehuis. Wij hopen dat zij zich in hun nieuwe omgeving 

vlug thuis mogen voelen. 

Dat ons bewegingsaanbod zo aantrekkelijk is danken we aan onze toffe en  

enthousiaste ploeg sportbegeleiders. 

Wij willen die ploeg met trots aan jullie voorstellen en  in de bloemetjes zetten. 

Wie zijn zij en wat doen zij voor jullie? 

Aerobic en Gym: Monik Verbeeck, lesgeefster - Hugo Hosteaux, verantwoordelijke. 

 

Lijndansen: Yvonne Daans, lesgeefster – Rosita Van Varenberg, verantwoordelijke. 

 

Ons wandelteam:  

          Stippelen wandelingen uit – verkennen - begeleiden. 

          Raymond Pirée en Albert Verherstraeten –Jos Wellens, Harry Vanden Wijngaert en 

          Hugo Hosteaux - Marc Roland en Theo Van Loo. 

          Sporadische tochtleiders : Geert Lambert en Jo Vertommen ; Jan Vanpeborgh 

          en Walter Van den Bussche. 

          Tempowandelploeg : Begeleiden. 

           Frits Dewitte – Guy Verhemeldonck – Marc Roland. 

 

Ons fietsteam:       

           Stippelen tochten uit: Marc Roland - Harry Vanden Wijngaert  

           Hugo Hosteaux – Jos Wellens. 

           Guy Verhemeldonck heeft gevraagd hem niet meer in te zetten voor  

           tochtontwerpen omdat zijn inzet als beheerder van het Atrium veel vraagt. 

           Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet bij het fietsteam.  

           In Harry en Marc hebben we twee waardige opvolgers gevonden en dat is tof 

           Verkennen – begeleiden: Paul Ballinckx – Ann Deckers – Frits Dewitte  

           Hugo Hosteaux –  Marc Roland  – Jan Vanpeborgh - Rik Van de Weyer  – Jos Wellens. 

           We verheugen ons ook in de aanwinst bij ons fietsteam van de 1ste vrouwelijke  

           wegkapitein Ann Deckers. Proficiat Ann. 

           We zoeken enkele leden (vrouw-man) die ons fietsteam willen komen versterken,  

           bv als wegkapitein. 

Volkssporten:   Roger Van Den Bussche en Wilhelmina Daans, verantwoordelijken. 

Curling: Rosita Van Varenberg en Freddy Van Ooyen, verantwoordelijken. 
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TURNEN LIJNDANSEN 

TEMPOWANDELEN 

Eind juni sluiten we ons vierde  

seizoen af met  

Monik VERBEECK als turnjuf. 

Zij heeft onze turngroep weten op 

te tillen van uit een dieptepunt tot 

terug een volwaardige ploeg.  

We willen haar hiervoor danken 

tijdens onze slotviering op  

donderdag 29 juni.  

Turnen is een deugddoende  

discipline die we op onze leeftijd 

nog allemaal aan kunnen. 

Wat kan er dan beter zijn dan u  

elke week aan te sluiten bij ons 

uurtje inspannend  bewegen,  

samen met vrienden en onder  

deskundige begeleiding.  

Het geeft u iets speciaals, een  

voldoening…..zo iets van:  

”Oef, het heeft deugd gedaan”. 

Daarom kom eens meedoen met 

turnen onder leiding van Monik 

onze  turnleidster, die weet wat  

senioren aankunnen en mogen 

doen. 

Elke donderdag kan u bij ons  

terecht in het Atrium om 9u voor 

wie bepaalde oefeningen wil doen 

met een matje op de vloer.  

Om 10u voor hen die liever niet 

meer op de grond gaan liggen en 

voor diezelfde oefeningen een  

andere invulling krijgen.  

 

Op donderdag 29 juni 2017 is het 

de slotviering met een drankje en 

een hapje. We komen dan met de 

twee groepen samen voor een  

gezamenlijke les om 9u30.  

 

Zorg dat je er bij bent. 

 

Info: Hugo Hosteaux  

03/449.66.63. 

Meer dan ooit moeten we beroep doen op 

onze dansers. In juni sluiten we het seizoen 

af. Maar we verwachten jullie allemaal elke 

vrijdag om 9u30 in het Atrium.  

 

Yvonne Daans wacht jullie op met een tof 

programma van leuke danspasjes.  

 

Vrijdag 30 juni 2017 is het slotviering 

met een drankje en een hapje.  

Wees er bij!  

Een prettige dans en dan de viering! 

 

Info: Rosita Van Varenberg. 03/440.47.94. 

Elke maandag om 9u30 komen we bijeen 

aan het Atrium of op de parking van  

Fort V Edegem recht tegenover het  

College. 

 

We besluiten, nu al ons dertiende  

seizoen, met iets speciaals op  

maandag 26 juni. 

Zorg dat je er bij bent. Het zal dan ook iets 

later zijn vooraleer je thuis bent.  

Onze eerste stappers in 2002 waren: Jetje, 

Tine, Frits, Rik, Door, Willy, Paul en  

Hugo. 

Tijdens de maanden juli en augustus doen 

we gewoon verder. Wie niet met vakantie 

is komt maar af om in een ontspannen 

sfeer eens flink door te stappen.  

Momenteel werken we in 2 groepen. 

Groep 1 legt het hele parcours af aan een 

hoog tempo. Groep 2 doet het wat rustiger, 

iets minder snel en over een kortere  

afstand. 

Wie houdt van bewegen in open lucht, in 

de frisse morgenstond, vindt beslist bij ons 

zijn gading. Kom eens meedoen, je gaat er 

deugd aan beleven. 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. 
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Hugo neemt het voortouw. Aan een matig tempo gaat het naar een drankstop waar 

we even op krachten kunnen komen. Een tocht langs rustige door ons team  

uitgezochte wegjes gaat jullie zeker aanspreken. 

Bewegen is en blijft zeer belangrijk! Kom meedoen! 

We starten stipt om 13u30 aan het Atrium. 

Info: Hugo HOSTEAUX      03/449.66.63.      0495/92.55.30.    

WOENSDAG 7 JUNI: FIETSWANDELING 

DONDERDAG 15 JUNI: WANDELEN 

VRIJDAG 23 JUNI: CURLING OP TAPIJT 

We starten om 14u onder leiding van Rosita 

en Freddy. 

 

Maar het is ook de laatste curling van het sei-

zoen 2016-2017 en daarom  

maken we er een bescheiden feestje van met 

een drankje en een hapje. 

Trouwe curling schuivers zorg dat je er bij 

bent. 

 

Info: Rosita en Freddy 03/440.47.94. 

Onlangs vernomen via  “De Inspecteur” op Radio 2: Fietsbatterijen kunnen hersteld 

worden; de chemische elementen worden eruit gehaald en vervangen door nieuwe. 

De oude worden gerecycleerd. Een goede zaak voor de porte-monnaie en voor het 

milieu. Eén van de gespecialiseerde firma’s is Bikebat met vestigingen verspreid 

over gans Vlaanderen. 

In Mortsel: ALL Bikes Repair in de Pater Renaat De Vosstraat 67 

                   Van Pelt Bikes op de Vredebaan 61-63  

E - BIKERS OPGELET 

Om de getijden van de Schelde op een gecontroleerde manier hun beloop te laten, 

kreeg het Waasland, ter hoogte van Kruibeke, een overstromingsgebied van  

600 hectare. In de loop der jaren is dit gebied uitgegroeid tot een natuurparel van het 

Waasland. Bijna het ganse jaar kunnen we hier wandelen door een gevarieerd  

landschap van slikken en schorren, elzenbroekbossen en weidevogelgebied.  

 

We verzamelen om 13u aan het Atrium en rijden met eigen vervoer naar Hemiksen 

waar we met het veer de Schelde oversteken. 

Hoge gesloten schoenen gewenst.  

Info: Marc 0478 44 50 91  Théo: 0497 13 64 59 
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Aangezien bij de voorbereiding van deze speciale activiteit geen geschikte resto in de  

nabijheid van het station van Kalmthout en het arboretum werd gevonden, doch wel bij het 

station van Heide, hebben wij de programmatie omgegooid : 

13u      U gelieve ten laatste 15 minuten voor het vertrek van de trein naar KALMTHOUT  

            aanwezig te zijn in de stations van ofwel  MORTSEL-OUDE GOD ofwel BERCHEM 

13u13 : Vertrek trein in station Mortsel-Oude God 

13u17 : Vertrek trein in station  Berchem 

13u45 : Aankomst in station Kalmthout en 200 meter te voet naar het ARBORETUM 

14u     : Begin bezoek aan het arboretum waar een gids ons zal onderhouden over het thema  

             " BOMEN, OVERLEVINGSKUNSTENAARS".  

15u30 : 200 meter terug van het arboretum naar het station van Kalmthout. 

15u42 : Vertrek trein naar station Heide. 

16u tot 19u: Gegidste "JOODSE WANDELING" van 4 km met vertrek aan het stationnetje  

             van Heide en  met tussenstop in een typisch cafeetje. 

19u:      Diner in Monida Bistro-Cremerie, Sint-Jozeflaan 1, 2920 Heide-Kalmthout,  

             200 meter van het station Heide. Er werd gereserveerd op het terras, doch bij ontij is  

             het binnen  ook gezellig. 

21u19 : Vertrek trein in station Heide naar stations van Berchem en Mortsel-Oude God. 

21u44 : Aankomst in station Berchem 

21u48 : Aankomst in station Mortsel-Oude God 

Diegenen die de auto boven de trein verkiezen, dienen om 12u45 aan het ATRIUM te zijn 

teneinde om 13u45 bij de groep te kunnen aansluiten in het arboretum (parking aldaar).  

Ook aan het station van Heide en aan Bistro Monida is er parking voorzien.  

Er zijn tot hiertoe drie inschrijvingen voor de autoverplaatsing, maar nog geen chauffeur! 

De eerste 25 ingeschrevenen kunnen mee en er waren half mei nog 14 plaatsen vrij. 

In Bistro MONIDA is er voor groepen volgend menu aan 26,30 € p.p. voorzien: 

               - Kaaskroketjes (7,60 €) of soepje (5,20 €) 

               - Steak met groenten (21 €) of kipfilet (20 €) of vispannetje (22 €), alles met diverse  

                 aardappelbereidingen.  

               - Dame Blanche (6,50 €) of koffie. 

Aan dit menu kan niets gewijzigd of weggelaten worden, met dank aan de " witte kassa ". 

De prijzen tussen haakjes zijn de prijzen, zoals deze op de gewone menukaart voorkomen en 

welke zullen aangerekend worden, indien u niet het ganse menu wil nemen. Op de  

groepenkaart was nog stoofvlees voorzien aan 19,00 €, maar zonder garantie wil ik proberen 

voor enkelingen ook een groentenlasagne (zonder vlees) of gegratineerd witloof met ham, 

kaassaus en puree te bestellen, beiden aan 15,70 €.  

Jullie dienen mij uw keuze telefonisch of per e-mail mee te delen, ook diegenen die al  

ingeschreven zijn en dit zo vlug mogelijk.    

De kosten van de maaltijd dienen ter plaatse afgerekend te worden, maar de  

inschrijvingskosten voor de gidsen en toegang tot het arboretum (14 €) en de  

treinverplaatsing (+ 6,20 € of in totaal 20,20 €) door overschrijving op rekeningnr.  

BE31 7310 0711 8155 van OKRA St.-Bernadette of onder briefomslag met vermelding  

van uw naam en "Midzomernacht + keuze eten".    

 

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

 

 

 

WOENSDAG 21 JUNI: Midzomernacht in Heide - Kalmthout 
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Dit aanbod  staat nu al voor de 13de maal op ons programma  en is uitgegroeid tot 

een ware traditie. We gaan dit jaar weer naar Lier. We hebben daar  een fijne locatie, 

de kantine van een Rooiersclub aan een afgesloten arm van de Nete.  

Daar wacht ons een koel aperitiefje en nadien een warme hap in het clublokaal met 

zonnig terras aan de waterkant. 

 

Jos WELLENS verzorgt voor jullie een fijne rit van +/- 45km.  

Voor 10,00 € kosten, de 1,00 € administratieve kosten inbegrepen kan je die dag bij 

ons terecht.  

 

De partners van onze fietsers zijn ook welkom, maar moeten wel zelf terplaatse  

geraken. Er is een betalende parking op de Sionvest. De cafetaria van de kanoclub is 

gelegen in de buurt van het Spui, een vroeger sluisje op de afgesloten arm van de 

Nete. 

 

Aanmelden is verplicht: dit kan tot donderdag 22 juni 2017 bij Hugo Hosteaux  of 

Guy Verhemeldonck met contant onder omslag of op de rekening  

BE31 7310 0711 8155 van OKRA met vermelding dagtocht Lier. 

 

We vertrekken stipt om 9u30 aan het Atrium,  

Zorg voor regenkledij, wat drinken en eventueel wat fietsherstelmateriaal. 

 

Het fietsteam: Frits, Guy, Hugo, Marc, Paul, Rik, Jos. Jan, An. 

 

Info: Hugo Hosteaux        03/449.66.63.       0495/92.55.30 

  Guy Verhemeldonck 03/449.27.63.       0495/40.08.73 

WOENSDAG 28 JUNI: DAGFIETSTOCHT 

MET WARME MAALTIJD 

HET SPUI 
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Ook dit jaar organiseren wij een  

zoektocht gevolgd door een BBQ 

op DONDERDAG 13 JULI. 

 

Details volgen in het nummer van juli 

doch je kan nu al inschrijven. 

 

Onze zoektocht gaat dit jaar door in  

het mooie OUD BERCHEM.  

Het is een onbekend stadsdeel met  

prachtige gebouwen en verrassende  

geheimen. 

We vertrekken en eindigen in het  

station van BERCHEM.  

 

Vanuit MORTSEL kan men  

gemakkelijk met het openbaar  

vervoer aan BERCHEM - station  

geraken.  

 

In Mortsel vertrekken de 

buslijnen 33, 51, 52, 53 en 

90 ,91 en 92. 

 

Voor de deelname aan de 

zoektocht en de BBQ 

moet men inschrijven  

vóór 9 juli en cash  

betalen of liefst via  

rekening  

BE31 7310 0711 8155. 

 

Om van de BBQ te kunnen profiteren 

moet ge ook de zoektocht van  

ongeveer 5 km  meedoen.  

 

De bbq - bonnetjes worden namelijk  

bij het vertrek uitgedeeld.  

(Berchem station) 

De prijs bedraagt 12,50 € per persoon. 

 

Hierbij inbegrepen: de zoektocht met  

daarna in het ATRIUM een apero,  

dan BBQ met verschillende soorten  

vlees, groenten, sauzen en toebehoren, 

gevolgd door koffie en dessert. 

Dranken zijn voor eigen rekening. 

Er worden al dan niet mooie prijzen  

voorzien. 

 

De organisatie van de zoektocht is in  

handen van Jos WELLENS en  

Jan BUYCK. 

De organisatie van de BBQ is in handen 

van ondergetekende. 

Tijdig inschrijven zou ik zeggen,  

de plaatsen zijn beperkt. 

 

De groeten 

Guy VERHEMELDONCK 

 

DONDERDAG 13 JULI JAARLIJKSE ZOEKTOCHT MET BBQ 

COGELS - OSYLEI 



 

 

 

 

 

 

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 
Paul Lostrie 03 449 59 14 
paul.lostrie@gmail.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  
hugo.hosteaux@telenet.be 
 
 

Financiën 
Waltetr Van den Bussche 
03 295 38 94 

Cultuur 
Jan Buyck 
03/288 43 91 
buyckjan@gmail.com 

 

Feest - Evenementen 
Guy Verhemeldonck 
03 449 27 63 
guy.verhemeldonck@telenet.be 

 

 

Dispatching: 

Frits Dewitte  

      03 440 30 96 
en wijkverantwoordelijken 

 

 

Aan alle medewerkers 

onze dank voor hun zeer 

gewaardeerde bijdragen 

 

Rekeningnummer OKRA 

BE31 7310 0711 8155 

KRED BEBB 

Do.1 Turnen Atrium 9u en 10u 3 

Vr.2 Lijndansen Atrium 9u30 3 

Zo.4 SINKSEN - - - 

Ma.5 2de Sinksendag: GEEN TEMPOWANDELEN - - 3 

Di.6 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.7 Fietswandeling Atrium 13u30 4 

Do.8 Turnen Atrium 9u en 10u 3 

Vr.9 Lijndansen Atrium 9u30 3 

Ma.12 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.13 OKRA-Bestuursvergadering Nevenruimte 9u30 - 

Di.13 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.15 Turnen Atrium 9u en 10u 3 

Do.15 Wandelen Atrium 13u 4 

Vr.16 Lijndansen Atrium 9u30 3 

Ma.19 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.20 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.21 Midzomernacht in Heide-Kalmthout Station Oude God  13u   5 

 Idem Auto: Atrium 12u45 5 

Do.22 Turnen Atrium 9u en 10 u 3 

Do.22 Afsluiten aanmelding dagfietstocht - - 4 

Vr.23 Lijndansen Atrium 9u30 3 

Ma.26 Jaarviering Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.27 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.28 Dagfietstocht met eten Atrium 9u30 6 

Do.29 Turnen Slotviering Atrium 9u30 3 

Vr.30 Lijndansen Slotviering Atrium 9u30 3 

Ma.3jul Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 3 

Di.4 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.5 Fietswandeling Marc Atrium 13u30 - 

Za.8 Afsluiten aanmelding Zoektocht/BBQ - - 7 

Do.13jul OKRA Zoektocht met BBQ Station Berchem ? 7 

DAT ACTIVITEITEN JUNI 2017 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be

