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De zomer nadert wat niet wil zeggen dat we  

stilzitten. Op het einde van de maand juni zijn er 

gewoonlijk de slotvieringen van de afdelingen 

(zie elders) en ook vragen we al aandacht voor 

onze jaarlijkse zoektocht met BBQ in JULI. 

Spijtig voorval voor ons trefpunt.  

Raymond Pirée, echtgenoot van onze Conny, 

heeft tijdens een wandelverkenning zijn  

knieschijf gebroken en ligt nu in het ziekenhuis. 

We wensen Raymond een spoedig herstel en 

steunen ook Conny die het nu zeker niet  

gemakkelijk heeft. Een klein berichtje of  

eventuele hulp doet dikwijls goed. 

Soms ondervinden we wat moeilijkheden met de  

bedeling van de ’t Hoffe Riethjes voornamelijk 

aan de mensen die wat verder wonen. Ze kunnen 

ons clubblad altijd in het ATRIUM vinden, het 

per mail ontvangen of zeker onze WEBSITE be-

zoeken, die steeds actueel is. Wat betreft onze 

WEBSITE  (www.okrabernadette.be) bij  

twijfel omtrent afgelastingen,veranderingen of 

aanpassingen, bekijk altijd eerst onze WEBSITE. 

We delen langs deze weg altijd de laatste  

berichten mee. Onze creatievelingen amuseren 

zich elke maand in het Atrium terwijl ze de  

verjaardagskaarten tekenen of schilderen. Het is 

een verheldering. Men moet dus geen  

voorgedrukte verjaardagskaarten meer bezorgen. 

We gebruiken enkel nog onze zelfgemaakte  

kaarten. En…… Kandidaat-bestuursleden voor 

2020 mogen zich nog altijd melden. 

We hebben dringend nieuw (jong ?!?! ) bloed  

nodig. 

En …. Nu maar rekenen op een goeie zomer! 

Guy VERHEMELDONCK 

Lieve mensen, we zitten al aan de zesde 

maand van het jaar 2019, het zal te 

moeilijk geweest zijn om een heilige te 

vinden die zich over deze maand wil 

ontfermen. Wat doet je met namen als 

Barnabas, Urbanus, Petronella, daar kan 

je alleen regenmakers van maken en 

Sint Antonius van Padua moet er de 

orde in houden. Eigenlijk moet Sint Jan 

de Doper de start geven van de echte 

zomer. Juni is een ingewikkeld geval 

voor de feestdagen die er in 

voorkomen. Wist je nog dat Pinksteren 

valt op de vijftigste dag na Pasen? 

Vroeger was men al tevreden over juni 

als juni niet te koel was, niet te zwoel, 

niet te nat en niet te droog, want juni 

vult de schuren hoog. Ik weet zeker dat 

onze wandelaars en fietsers er deugd 

zullen aan beleven.  

De turners en lijndansers kunnen 

genieten en anderen vinden hun keuze 

in het ruime bewegingsaanbod in onze 

club. Tonners leren goed mikken en 

kaartspel is ook van de partij. Doe er 

een babbel en een drink bij en je hebt 

een gezellig gedoe. De “service” om  

3 uur is een lekkere koffie  tussen de 

spelletjes door.   

Waar wacht je op om je vrienden mee te 

brengen? Ikzelf ga die kans niet laten 

schieten.  

Met een welgemeende “dank je wel” 

aan onze medewerkers.  

Tot op een dinsdag? 

Groeten van Conny 
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Eind juni sluiten we ons 30ste sportseizoen af. 

We zijn gestart in 1989 met wandelen en stilaan is onze werking uitgegroeid tot een 

volwaardig aanbod. Sinds 2007 zijn we met OKRASPORT+ een door de stad  

Mortsel erkende sportclub. Tal van nieuwe leden vonden door ons bewegingsaanbod 

de deur naar onze sportclub. We mogen terug blikken op een succesvol werkjaar met 

beweging zoals altijd hoog in ons vaandel. Dat ons bewegingsaanbod zo  

aantrekkelijk is danken we aan onze toffe en enthousiaste ploeg sportbegeleiders. 

Wij stellen die ploeg met trots aan jullie voor  en  zetten hen hiermee in de  

bloemetjes. 

Wie zijn zij en wat doen zij voor jullie? 

Aerobic en Gym: Monik Verbeeck, lesgeefster. 

                              Hugo Hosteaux, en Frieda Tachelet verantwoordelijken. 

Lijndansen:         Yvonne Daans, lesgeefster. 

                              Rosita Van Varenberg, verantwoordelijke. 

Ons wandelteam: Stippelen wandelingen uit - verkennen - begeleiden. 

 Raymond Pirée, Albert Verherstraeten, Walter Van Weverberg,  

                               Jos Wellens, Harry Vanden Wijngaert en Hugo Hosteaux,   

                               Marc Roland en Ria Prims. 

 Sporadische tochtleiders : Greet Lambert en Jo Vertommen,  

                               Jan Vanpeborgh en Walter Vandenbussche. 

 Tempowandelploeg : Begeleiden. 

 Frits Dewitte, Guy Verhemeldonck,  Hugo Hosteaux,  

                               Marc Roland. 

Ons fietsteam:      Stippelen tochten uit: Marc Roland, Harry Vanden Wijngaert, Hu-

go Hosteaux, Jos Wellens. 

 Als het nodig is  komt Guy Verhemeldonck een handje helpen. 

Verkennen – begeleiden: 

 Paul Ballinckx, Ann Deckers, Frits Dewitte, Hugo Hosteaux, 

Marc Roland, Jan Vanpeborgh, Jo Vertommen, Jos Wellens. 

 We zoeken nog enkele leden (vrouw-man) die ons fietsteam  

                               willen komen versterken, bv. als wegkapitein. 

Volkssporten:       Wilhelmina Daans, Guy Van Linden,  Roger Van Den Bussche,  

                               verantwoordelijken. 

Lijndansen staat op onze aanbodlijst als de activiteit die onze volle waardering weg-

draagt. Getuige hiervan is dat onze dansende dames en heren het jammer vinden te 

moeten stoppen in juli en augustus. In juni sluiten we een tof seizoen af. Maar tot 

dan verwachten we jullie allemaal elke vrijdag om 9u30 in het Atrium. Vrijdag 28 

juni 2019 is het slotviering met een drankje en een hapje. Wees er bij!!!! Een pret-

tig dansje en dan de viering!!!  Maar het stopt niet. Juli staat in de promotie.  

Wel is overeengekomen dat de deelnemers de lesgeefster vergoeden. OKRASPORT 

neemt de huur van het Atrium op zich.                                                          

Info: Rosita Van Varenberg. 03/440.47.94. 
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Eind juni sluiten we ons zesde 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 27 juni 2019. 

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 9u00 voor wie 

bepaalde oefeningen wil doen met een 

matje op de vloer. Om 10u00 voor hen 

die liever niet meer op de grond gaan 

liggen en voor diezelfde oefeningen een 

andere invulling krijgen.  

Op donderdag 27 juni 2019 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. 

TURNEN 

Elke maandag om 9u30 komen we bijeen aan het Atrium of op de parking van 

fort V Edegem recht tegenover het College. 

Op maandag 24 juni 2019 vieren we ons achttiende seizoen tempowandelen met 

iets speciaals. Zorg dat je er bij bent. Het zal dan ook iets later zijn vooraleer je terug 

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.  

De keuze blijft dezelfde: 

Groep 1 legt het hele parcours af aan een redelijk hoog tempo 

Groep 2 doet het wat rustiger aan, een lager tempo en iets kortere afstand. 

Groep 3 houdt het bij een fikse wandeling.  

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. 

WOENSDAG 12 JUNI: FIETSWANDELING 

Op die twaalfde juni is het de derde poging om Lier te bereiken. Hugo neemt het 

voortouw gevolgd, hopelijk, door een hele meute. We hebben een mooi stukje Nete 

op ons parcours. Spijtig zal het Fluitenkruid dan al verdwenen zijn maar geen nood: 

de blauw- of witte smeerwortel lacht ons dan toe. Op het Zimmerplein wacht ons 

een verfrissende drink zodat we vol nieuwe moed de terugtocht kunnen aanvatten. 

Vertrek 13u30 aan het Atrium. Wie vreest voor regen zorgt dat hij aangepaste  

kledij bij heeft. 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. 
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Volgens de cultuurkalender zouden wij in juli een bezoek aan het Europees 

Parlement brengen. Ondergetekende is daar mee bezig geweest, maar kreeg niets 

gedaan. Een bezoek na de Europese verkiezingen voorbereiden voor de Europese 

verkiezingen is een onmogelijke zaak, omdat sommige parlementsleden niet zeker 

zijn dat ze herverkozen worden en hun medewerkers niet zeker zijn van hun job en 

hun opvolgers zich niet willen verbinden. 

 

Jammer, maar niet getreurd, we hebben de voorziene activiteit voor oktober naar 

voren gehaald en trachten verder het bezoek aan het Europees parlement te plannen 

in oktober. 

 

Fort 7 is één van de best bewaarde vestingwerken, doch slechts gedeeltelijk 

toegankelijk voor het publiek. Wij gaan uiteraard dat deel bezoeken dat niet 

toegankelijk is, tenzij onder begeleiding van natuurgidsen. Het beheer van het 

natuurreservaat is in handen van de vzw Natuurpunt.  De nadruk zal dus niet zo zeer 

op de vestingwerken zelf liggen, maar wel op de natuur rond en op het fort. We 

worden door de gids opgewacht om 14u aan de ingang van Fort 7, Legerstraat 40, 

2610 WILRIJK. 

 

We komen bijeen om 13u30 aan het Atrium, waar een vijftal bereidwillige 

chauffeurs ons naar de plaats van afspraak zullen brengen. 

 

De wandeling zal ongeveer 2 uur duren en nadien is er tijd voor een drink,  

wie weet op kosten van de kas. Voorzie wel stevig schoeisel. 

 

De eerste 20 ingeschrevenen kunnen mee aan de prijs van 5 €, door overschrijving 

op rekening van OKRA St.Bernadette BE31 7310 0711 8155 of contant met gepast 

geld en vermelding van uw naam en "Fort 7". 

 

Info: Jan BUYCK - tel 03/288.43.91 of de dag zelf 0486/60.09.80     

                                     buyckjan@gmail.com 

WOENSDAG 19 JUNI 

HISTORISCHE WANDELING: FORT 7 
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Op de website van Natuur en 

Bos staat volgende  

omschrijving: Klein in naam, 

maar groots in natuur.   

Naar Vlaamse normen is het 

echter allesbehalve klein;  

een aaneengesloten stuk  

natuur van bijna 900 hectare 

is in Vlaanderen eerder  

uitzondering dan regel. 

 

Het Klein Schietveld is een  

militair domein met een vliegveld dat gebruikt wordt door de aeroclub van  

Brasschaat.      

Het gebied is deels toegankelijk en je kan er prachtige natuurwandelingen maken 

door het heidelandschap met vennen.  

 

We voorzien een korte wandeling van ongeveer 5 km en een langere  

van ongeveer 9 km.  

In een regenperiode zijn hoge schoenen wenselijk.  

Na de wandeling gaan we iets drinken in Perron Noord (Licht Vliegwezenlaan 11, 

2930 Brasschaat,  voorheen Bondgenotenlei) vlakbij de parking van het museum  

Site Gunfire Brasschaat. 

We vertrekken met eigen vervoer aan het Atrium om 13u.  

We rekenen op voldoende chauffeurs zodat kostendelend meerijden kan.  

 

Info: Marc Roland  0478 44 50 91 en Ria Prims  0497 83 05 18 

DONDERDAG 20 JUNI WANDELING  

HET KLEIN SCHIETVELD IN BRASSCHAAT 
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WOENSDAG 26 JUNI 

DAGFIETSTOCHT MET WARME MAALTIJD 

Een traditie die we nu bij de  

15de editie een speciaal kleedje geven. 

We vertrekken stipt om 9u30 aan het 

Atrium. 

Jos Wellens, specialist in die zaken be-

reidt ons een fijne tocht voor van  

+/- 40km.  

Een caféstop weet ik niet of die erin 

zit, het moet nog uitgezocht  

worden. Rond 12u30 zijn we dan terug 

aan het Atrium.  

Daar wacht ons een Spaanse  

belevenis. Ongelofelijk maar toch 

waar! We ontdekken voortdurend  

verborgen talenten bij onze  

clubleden. Dit maal zijn dat Herman en 

zijn lieve vriendin Liesbeth die ons 

willen vergasten op echte Paella en met 

wat helpers komt dat dik in orde.  

Om volledig in het Spaans te  

blijven krijgen we vooraf een  

sangria. Daar hebben we ook een ploeg 

voor, hopelijk zijn onze  

sangriabrouwers Hermine en  

Suzanne terug thuis van vakantie. 

Voor 15 €, de 1 €  

administratieve kosten inbegrepen kan 

je die dag bij ons terecht.   
 

De dranken aan tafel zijn voor eigen  

rekening. 

De partners van onze fietsers zijn  

ook welkom en natuurlijk ook onze  

oud-renners.  

Zij hebben voor een stuk de  

fietswerking mee uitgebouwd en dat al 

van in 1997. 

Aanmelden is verplicht! 

Dit kan tot donderdag 20 juni bij  

Hugo Hosteaux  of  

Guy Verhemeldonck met contant  

onder omslag of op de rekening  

BE31 7310 0711 8155 van OKRA 

met vermelding dagtocht juni. 

LET OP!!! 

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, Ann, Jo. 

Info: Jos Wellens 0475/23.62.46. 

          Hugo Hosteaux  03/449 66 63. 

                           0495/92.55.30  

      Guy Verhemeldonck 03/449.27.63. 

                    0495/40.08.73. 

Onze jarige clubleden van het voorjaar hebben al kunnen genieten van onze mooie 

gelukwenskaartjes. Onze ploeg kunstenaars leverden al puik werk. 

Zij mochten ook al verschillende positieve reacties ontvangen wat hen deugd heeft 

gedaan. 

Dit zijn ze: Ann Deckers, Liesbeth Dellaert, Janusz Golaszewski, Hugo  

Hosteaux en Jo Vertommen. Wij uiten onze waardering voor hun werk. 

Dinsdag 4 juni kun je hen weer aan het werk zien vanaf 13u30 in het Atrium. 

Andere clubleden met artistieke talenten zijn welkom. 

Alle technieken zijn vrij. Je kiest zelf je onderwerpen. Het is een gezellige bedoe-

ning en samenwerken schept banden. Waar wacht je op, er is voor jou  

altijd een stoeltje vrij.  

VERJAARDAGSKAARTEN 
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Omdat we elk jaar meer clubleden tellen die graag als single mee op vakantie gaan, 

maar die daarvoor een veel te hoge prijs moeten betalen voor het verblijf in een  

hotel zijn we op zoek gegaan naar alternatieven. 

Zo is het idee ontstaan voor een fietsvierdaagse met telkens vertrek van uit onze 

thuisbasis. 

Ons team is bezig met het uitzoeken van interessante bestemmingen.  

We laten de lunchpakketten thuis.  

We bouwen plezante momenten in  met aandacht voor de innerlijke mens en voor 

thematochten. 

Hebben jullie fijne ideeën? Ze zijn welkom. 

Zo vlug mogelijk laten we de concrete gegevens publiceren in ons clubblad. 

26 – 27- 28- 29 AUGUSTUS 2019 

FIETSVIERDAAGSE 

Tradities zijn er om in ere te houden en één van die tradities is zeker onze jaarlijkse 

ZOEKTOCHT met BBQ.  

Dit jaar trekken  we naar het mooie LIER. 

We vertrekken tussen 10u30 en 12u. Je hebt dus een langere periode om je  

oplossingen te vinden en om rustig te kuieren in LIER. 

INSCHRIJVEN VERPLICHT: 15 € - via onze rekening BE31 7310 0711 8155 of 

via BRIEFOMSLAG bij Guy VERHEMELDONCK  

Inschrijven tot 12 juli. 

LIER is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer:  

bus 90 of 130 vanuit MORTSEL met halte op de Grote 

Markt van LIER.   

Ook met auto kan, doch… parkeerproblemen !?! 

Bussen vertrekken op gemeenteplein om: 9u56, 10u26, 

10u56 of 11u26. 

U wordt terug in het ATRIUM verwacht vanaf 16u45 en 

ten laatste om 17u30. 

Om terug te keren heb je vanaf 16u om het kwartier een 

bus vanuit LIER naar  MORTSEL.  

Na de ZOEKTOCHT hebben we in het ATRIUM onze  

verzorgde BBQ met alle mogelijke toebehoren (nog in 

onderzoek hoe we jullie het best kunnen verzorgen). 

Het gaat in elk geval zijn geld waard zijn.  

Wat wil je….. een dag er op uit en dan nog een heerlijke 

BBQ voor maar 15 €!  

Doén zou ik zeggen. 

 

Info: Guy VERHEMELDONCK en het CULTUURTEAM 

DONDERDAG 18 JULI: ZOEKTOCHT IN LIER 



Ma.3 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 3 

Di.4 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.4 Workshop Verjaardagskaarten Atrium 13u30 6 

Do.5 Turnen  Atrium 9u en 10u 3 

Vr.6 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Zo.9 Sinksen - - - 

Ma.10  2de Sinksendag      Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 3 

Di.11 OKRA Bestuursvergadering Nevenruimte 9u30 - 

Di.11 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.12 Fietswandeling - Hugo Atrium 13u30 3 

Do.13 Turnen Atrium 9u en 10u 3 

Vr.14 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.17 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 3 

Di.18 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.19 Historische Natuurwandeling Fort 7 Atrium 13u30 4 

Do.20 Turnen Atrium 9u en 10u 3 

Do.20 Wandeling: Het klein Schietveld Atrium 13u 5 

Vr.21 Lijndansen Atriujm 9u30 2 

Ma.24 Jaarviering tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 3 

Di.25 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.26 Dagfietstocht met etentje Atrium 9u30 6 

Do.27 Slot Turnen Atrium 9u30 3 

Vr.28 Slot Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.1jul Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 3 

Di.2 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.2 Workshop Verkjaardagskaarten Atrium 13u30 6 

DATUM ACTIVITEITEN JUNI 2019 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever 
Conny Pirée-Roelandts 
Doolhoflaan 44 
2640 Mortsel 

03 449 50 80 

 

Administratief  

verantwoordelijke 
Ann Deckers 
0486 37 27 68 
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 
03 366 27 85 
stevens_herman@skynet.be 
www.okrabernadette.be 
        

Sport 
Hugo Hosteaux 
03 449 66 63  
hugo.hosteaux@telenet.be 
 
 

Financiën 
Walter Vandenbussche 
0475 56 78 62 

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 

Webmaster 

Herman Stevens 

Onze website 

www.okrabernadette.be 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be

