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Dag mensen allemaal. 

Het is inderdaad al lang geleden doch zoals jullie weten is dat buiten onze wil. 

Wij hebben, als vereniging, direct onze veiligheidsmaatregelen getroffen en tot op heden hebben wij,  

maar ook jullie, ons gehouden aan de voorschriften. Ik hoop dat iedereen er gezond is doorgekomen. 

Ik veronderstel dat velen zitten te wachten op het “oude” leven doch dat zal nog wel even duren.  

Maar we willen toch niet stilzitten en daarom trachten wij vanaf juli alles wat meer op het spoor te krijgen. 

Vanaf JULI starten we, in beperkte vorm, terug op met onze buitensportactiviteiten. Details zijn verder  

vermeld. Ik weet het is beperkt maar toch al iets. 

Tot op heden zijn alle binnenactiviteiten nog verboden. Het dinsdagnamiddaggebeuren, het turnen en  

lijndansen kunnen dus voorlopig BINNEN niet doorgaan.  

De overheid werkt momenteel aan een charter voor alle 65 + mensen. Alles hangt hier van af. 

Zodra we groen licht krijgen,willen we terug opstarten. 

Dus…. Nog even geduld, we houden jullie op de hoogte. 

Via cultuur, bieden we jullie ook een wandelzoektocht in ANTWERPEN aan. Voor details… zie verder. 

Een week na onze “algemene vergadering“ ( op 6 maart) moesten wij stoppen. Op deze algemene  

vergadering werd de samenstelling van het nieuw bestuur voorgesteld en het voorstel van het nieuwe bestuur 

werd met 100 %  aanvaard,waarvoor dank.  

De samenstelling van het nieuwe bestuur vind je verder in dit blad. 

Dit ‘ HOFFE RIETJE “ geldt voor JULI en AUGUSTUS. 

Indien zich ondertussen veranderingen voordoen, zullen we dit laten weten. Let daarom op uw e-mails of  

bekijk onze WEBSITE die altijd actueel is 

We willen er nogmaals op aandringen dat jullie zo veel mogelijk uw e-mail-adres meedelen omdat we een 

systeem ontwikkeld hebben waarbij iedereen op de hoogte wordt gehouden van snelle beslissingen,  

afgelastingen en andere meededelingen. 

Wij wensen iedereen toch nog een goede en gezonde vakantie en je weet het… 

Hou je aan de veiligheidsvoorwaarden! 

Groetjes, 

Guy VERRHEMELDONCK 

De huidige coronamaatregelen en de dwingende adviezen van OKRA Nationaal laten ons toe om onze 

sportactiviteiten opnieuw aan te vatten, weliswaar mits inachtneming van de verplichte voorzorgsmaatrege-

len. Een eenvoudige enquête bij  130 leden die we via e-mail konden bereiken bevestigt dat er interesse is 

om opnieuw deel te nemen. Wij zijn verheugd dat we kunnen heropstarten en  wij hebben voor de maanden 

juli en augustus volgend programma samengesteld. 

HEROPSTART SPORTACTIVITEITEN 

FIETSEN 

We plannen 4 fietstochten van ongeveer 30 km op volgende data: 8 en 22 juli en 12 en 26 augustus en ver-

trekken steeds om 13u30 aan het Atrium.  Wie een geel hesje heeft brengt dat mee want we mogen er geen 

ter beschikking stellen. Het is niet zeker dat we onderweg een café vinden waar we in groep iets kunnen 

drinken en gebruik maken van toilet, breng dus ook zelf drank mee. Tijdens een pauze onderweg moeten 

we ook steeds afstand van 1.5 m respecteren zoals tijdens het fietsen zelf.  

De bijdrage per fietstocht is onveranderd gebleven nl. € 1. 

De geplande fietsvierdaagse gaat dit jaar niet door. 
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VRIJDAG 6 maart had onze jaarlijkse ALGEMENE VERGADERING plaats. 

Er was een flinke opkomst van 60 personen en er werd door het bestuur een uitleg gegeven over 

het afgelopen jaar. Er werd ook al een vooruitblik gegeven voor het komende jaar. 

Er heerste een gezellige en gemoedelijke sfeer waaruit we konden opmaken dat iedereen toch min 

of meer tevreden is over onze werking. 

Tijdens de pauze zorgden wij voor een natje en een droogje.  

 

Na de PAUZE waren er dan de verkiezing voor het NIEUWE BESTUUR onder de leiding van een 

stafmedewerkster van de regio. 

Vermits er zich geen nieuwe bestuurskandidaten hadden gemeld werd er gekozen voor de  

10 personen die al in het bestuur verwerkt waren. 

Het voorgestelde bestuursteam werd verkozen met 100 % voorkeursstemmen. 

Het nieuwe bestuursteam zal dus  bestaan uit 10 bestuursleden. 

De bereikbaarheid van onze bestuursleden kan je terugvinden achteraan ’t Hoffe Rietje. 

 

Het bestuursteam bestaat uit: 

Guy VERHEMELDONCK – Teamleider 

Marc ROLAND – Verantwoordelijke sport 

Jan BUYCK – Cultuurverantwoordelijke 

Walter VAN DEN BUSSCHE – Penningmeester 

Ann DECKERS – Administratief verantwoordelijke 

Rosita VAN VARENBERG – PR en verantwoordelijke dinsdag en lijndansen 

Herman STEVENS – Websiteverantwoordelijke en verantwoordelijke kegelen 

Jos WELLENS – Medewerker cultuur, sport, t’Hoffe Rietje, algemene hulp. 

Frits DE WITTE : Dispatching  en algemeen. 

Hugo HOSTEAUX – Medewerker sport en administratie 

Een algemene dank aan Gerd SWARTELE die al jaren voor de prachtige lay-out zorgt  

van ’t Hoffe Rietje. 

SPECIALE VERMELDING: Wij willen Hugo HOSTEAUX en Conny ROELANDTS nog eens 

extra in de bloemetjes zetten voor hun jarenlange inspanningen voor ons trefpunt.  

Zij waren de steunpilaren voor onze huidige werking, waarvoor DANK. 

Ik denk dat ik in naam van allen ze voor de toekomst mogen verwelkomen als ERELEDEN van  

trefpunt St.-Bernadette. 

En wij beloven op ons communiezieltje, dat we ons best zullen doen, de komende 5 jaar. 

Guy VERHEMELDONCK 

We plannen 2 wandelingen op 16 juli (ter vervanging van de zoektocht) en 20 augustus. Zoals 

voorheen is een korte wandeling van 4 à 5 km en een langere van 8 à 10 km voorzien. Omwille 

van het verbod om passagiers mee te nemen in de auto, is de startplaats bereikbaar met openbaar 

vervoer of fiets.  

Uit voorzorg, brengt u  best zelf ook drank mee, want het is niet zeker dat we in groep een café 

tegenkomen waar we kunnen halt houden. 

Wandeling 16 juli: bijeenkomen aan terminus van tram 15 – Capenberg Boechout – om 13u30. 

Wandeling 20 augustus: bijeenkomen halte Koninklijke Laan Berchem (tram 15) om 13u30. 

De bijdrage per wandeling  is onveranderd gebleven nl. € 1. 

We starten opnieuw op maandag 6 juli en komen bijeen aan de ingang van Fort V, ter hoogte van 

het college OLVE om 9u30. 

ALGEMENE VERGADERING EN VERKIEZING 

WANDELEN 

TEMPOWANDELEN 
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Beste leden en vrienden, 

Om te communiceren met de leden beschikken wij vandaag  over twee kanalen  

’t Hoffe Riethje dat maandelijks verschijnt en per drager bij u wordt geleverd.  

Dit is nu ons belangrijkste kanaal en dit zal in de toekomst zo blijven 

De website www.okrabernadette.be . 

Wij voelen aan dat bepaalde informatie of mededelingen niet kunnen wachten tot 

aan de verschijning van het volgende ’t Hoffe Riethje en willen daarom starten met 

het gebruik van e-mail en SMS. Wij denken hier aan het in herinnering brengen van 

bepaalde activiteiten of het melden dat een activiteit niet kan doorgaan gezien de 

weersomstandigheden. Het is geenszins de bedoeling om via deze weg nieuwe  

activiteiten aan te kondigen die niet eerder gepubliceerd werden in ’t Hoffe Riethje. 

Wij willen u echter niet overladen met berichten die u niet aanbelangen.   

Neemt u niet deel aan sportactiviteiten, dan zijn berichten hierover voor u volstrekt 

overbodig en gaan we ze u ook niet sturen. Daarentegen, bent u geïnteresseerd  in 

cultuur, dan moet u zeker het betreffende bericht ontvangen. 

Om het versturen van e-mailberichten en SMS-jes optimaal te kunnen organiseren 

moeten wij het e-mailadres, het GSM nummer en de activiteiten waaraan ieder lid 

deelneemt kennen. Veel van deze gegevens hebben we  reeds in ons bezit maar  

kunnen verouderd zijn en het is nu het moment om deze te actualiseren.  

Wij gaan dit als volgt doen: 

Van verschillende leden hebben wij reeds het e-mailadres en om zeker te zijn dat dit 

adres nog in orde is hebben wij hen een paar dagen geleden een enquêteformulier 

via e-mail verzonden. Als  afzender van dit bericht hebben wij ons nieuw  

     e-mailadres okra.bernadette@gmail.com  gebruikt.  

     Wie hierop geantwoord heeft hoeft  nu verder niets meer te doen. 

Heeft u een e-mailadres maar een paar dagen geleden geen e-mail ontvangen met als 

afzender okra.bernadette@gmail.com, dan verzoeken wij u ons een e-mail te 

sturen met daarin de vermelding van uw voor- en familienaam en een verwijzing 

naar dit ’t Hoffe Rietje. Per kerende ontvangt u van ons een e-mail met  

     enquêteformulier. Het volstaat om dit formulier in te vullen en daarna hoeft u 

verder niets meer te doen. 

U hebt helemaal geen e-mailadres maar wel een GSM nummer,  

1) stuur een SMS met uw voor- en familienaam naar het nummer 0478 44 50 91 

         van Marc Roland die u ontvangst zal bevestigen; 

2) beantwoord het formulier op de keerzijde en geef het af aan één van de  

         bestuursleden. 

Het Bestuur dankt u voor uw medewerking. 

 

Marc Roland  

20/06/2020 

Trefpunt  OKRA Bernadette 

 

Communiceren via e-mail en SMS 

http://www.okrabernadette.be
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Conform aan de privacywetgeving geef ik OKRA Bernadette de toestemming om deze 
persoons– en andere gegevens uitsluitend te gebruiken voor administratieve doeleinden 
in het kader van de door hen georganiseerde activiteiten. 
 
 
Handtekening 

Enquête formulier 

Uw voor –   en familienaam ( in drukletters au )  

 

 

…………………………………………………………………………………... 

Uw GSM nummer 

 

 

………………………………………... 

Vink aan welke activiteiten u bij OKRA Bernadette volgt. 

 

—— 

 

—— 

 
—— 

 

—— 

 

—— 

 

—— 

 

—— 

 

Culturele Activiteit 
 
Clubnamiddag  (dinsdagnamiddag) 
 
Fietsen 
 
Wandelen 
 
Tempowandelen 
 
Turnen 
 
Lijndansen 
 
Kegelen 

‘t Hoffe Riethje 
 
Als lid van OKRA Bernadette krijgt u ‘t Hoffe Riethje maandelijks door vrijwilligers 
bij u thuis gebracht. U kunt het ook digitaal via e-mail ontvangen. Maak hieronder 
uw keuze hoe u ‘t Hoffe Riethje in de toekomst wil ontvangen. (één vakje aanvinken).  

 

 
Als lid van een ander OKRA trefpunt kunt u ‘t Hoffe Riethje enkel digitaal ontavngen 

____ 

 

____ 

 

____ 
 

____ 

Ik wil ‘t Hoffe Riethje in de toekomst enkel op papier ontvangen 
 
Ik wil ‘t Hoffe Riethje inde toekomst enkel digitaal ontvangen 
 
Ik wil ‘t Hoffe Riethje in de toekomst zowel op papier als digitaal ontvangen 
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Onze danslerares Yvonne Daans is bereid om iedere vrijdag tijdens de maanden juli en augustus  

dansles te geven en deze gaan ook door op de speelplaats van de kleuterschool Het Singeltje.  

De eerste les gaat door op vrijdag 3 juli om 9u30. 

De bijdrage per les is onveranderd gebleven nl. €3. 

 

Deze activiteit gaat tijdelijk niet meer door.  

Van zodra deze heropstart zal u hierover bericht krijgen. 

LIJNDANSEN 

KEGELEN 

VOLKSSPORTEN: TONNEN - SJOELEN - KUBB 

Deze activiteiten gaan tijdelijk niet meer door en u zal verwittigd worden van zodra deze terug 

mogelijk zijn. 

Info: Marc Roland   GSM 0478 44 50 91  tel. 03 440 44 50 

Noch groepsbezoeken aan musea, noch groepsuitstappen met openbaar vervoer of bus  

zijn toegelaten. 

Open lucht wandelingen met gids zijn wel toegelaten, doch de 1,5 meter afstandsregel tussen gids 

en tussen toehoorders onderling blijft van kracht, zodat het moeilijk zal zijn voor een gids om zich 

verstaanbaar te maken voor iedereen, zeker met mondmasker of doorzichtige  

gezichtsbescherming op. 

Gelukkig heeft OKRA regio Antwerpen een wandelzoektocht georganiseerd, die vertrekt aan de 

Nationalestraat 111 en eindigt op de Groenplaats. De wandeling is +/- 5 kilometer, alleen af te  

leggen, of veel leuker, in klein of iets groter gezelschap. 

De zoektocht is GRATIS en loopt tot 31 OKTOBER. 

Hij wordt beschikbaar gesteld via elektronische weg (op de website : www.okra.be/antwerpen) en 

kan dus zelf afgedrukt worden of op tablet ‘meegenomen’. 

Papieren exemplaren kunnen tot 31/8/2020 telefonisch (03/220 12 80) of per mail 

(antwerpen@okra.be ) besteld worden en worden per post opgestuurd mits betaling van 5 euro 

portkosten (per twee exemplaren). 

Tot 15/7/2020 wil ondergetekende dit wel coördineren en het volstaat dan 5 euro over te schrijven 

op de rekening van Okra Bernadette BE31 7310 0711 8155. 

Antwoordformulieren van de wandelzoektocht dienen voor 10/11/2020 bezorgd te worden aan 

Okra Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen. 

Laten wij massaal deelnemen aan deze wandelzoektocht, te meer daar wij in dit coronajaar geen 

eigen wandelzoektocht organiseren. 

De operette “ In het land van de glimlach”, oorspronkelijk voorzien in de Arenberg en vervolgens 

uitgesteld naar maandag 28 september in zaal “Elckerlyc” op de Frankrijklei, werd nu geheel afge-

last. De reeds bestelde kaarten werden ondertussen terugbetaald door Okra regio Antwerpen, zodat 

wij de deelnemers konden terug  betalen. 

 

INFO : Jan BUYCK – buyckjan@gmail.com – tel.: 03/288.43.91 

CORONAMAATREGELEN CULTUUR  ZOMER 2020 

Door de maatregelen kunnen we enkel turnen in open lucht organiseren. Door de welwillende  

medewerking van de directie van de kleuterschool Het Singeltje mogen we gebruik maken van de 

speelplaats. In juli is onze turnlerares Monik vrij en is ze bereid om iedere donderdag vanaf  

9u30 een uurtje te komen les geven.  

De eerste les gaat door op donderdag 2 juli. 

Voor de grondoefeningen wordt gevraagd een matje mee te brengen. Verzamelen aan het Atrium. 

De bijdrage per turnles is onveranderd gebleven nl. €3. 

TURNEN 

mailto:antwerpen@okra.be
mailto:buyckjan@gmail.com


Do.2 Juli                                Turnen                   Atrium 9u30 5 

Vr.3 Lijndansen Atrium 9u30 5 

Ma.6 Tempowandelen Fort V 9u30 2 

Wo.8 Fietsen Atrium 13u30 1 

Do.9 Turnen Atrium 9u30 5 

Vr.10 Lijndansen Atrium 9u30 5 

Ma.13 Tempowandelen Fort V 9u30 2 

Do.16 Turnen Atrium 9u30 5 

Do.16 Wandelen Terminus Tram 15 13u30 2 

Vr.17 Lijndansen Atrium 9u30 5 

Ma.20 Tempowandelen Fort V 9u30 2 

Wo.22 Fietsen Atrium 13u30 1 

Do.23 Turnen Atrium 9u30 5 

Vr.24 Lijndansen Atrium 9u30 5 

Ma.27 Tempowandelen Fort V 9u30 2 

Do.30 Turnen Atrium 9u30 5 

Vr.31 Lijndansen Atriuim 9u30 5 

Ma.3 Augustus                 Tempowandelen Fort V 9u30 2 

Do.6 Turnen Atrium 9u30 5 

Vr.7 Lijndansen Atrium 9u30 5 

Ma.10 Tempowandelen Fort V 9u30 2 

Wo.12 Fietsen Arium 13u30 1 

Do.13 Turnen Atrium 9u30 5 

Vr.14 Lijndansen Atrium 9u30 5 

Za.15 O.L.Vrouw Hemelvaart - - - 

Ma.17 Tempowandelen Fort V 9u30 2 

Do.20 Turnen Atrium 9u30 5 

Do.20 Wandelen Koninkl. Laan 13u30 2 

Vr.21 Lijndansen Atrium 9u30 5 

Ma.24 Tempowandelen, Fort V 9u30 2 

Wo.26 Fietsen Atrium 13u30 1 

Do.27 Turnen Atrium 9u30 5 

Vr.28 Lijndansen Atrium 9u30 5 

Ma.31 Tempowandelen Fort V 9u30 2 

DATUM ACTIVITEITEN JULI - AUGUSTUS 2020  STARTEN AAN   STIPT OM BLZ 

 

 

 

 

 

 

Onze website 

www.okrabernadette.be 

Verantwoordelijke uitgever 

Guy Verhemeldonck 
Rubensstraat 16 
2640 Mortsel 

03 449 27 63 / 0495 40 08 73 
guy.verhemeldonck@telenet.be 

Administratief  

verantwoordelijke 
Ann Deckers 
0486 37 27 68 
ann.ie.deckers@skynet.be 

 

Redactie en vormgeving 

Gerd Swartelé 
03 449 55 13 / 0478 93 34 87 
g_swartele@hotmail.com 
 

Clubnamiddag 

Rosita Van Varenberg 
03 440 47 94 
freddy.vanooyen@skynet.be 

Webmaster 

Herman Stevens 
03 366 27 85 
stevens_herman@skynet.be 
www.okrabernadette.be 

Sport 

Marc Roland 
03 440 44 50 - 0499 31 98 21 

Marc.roland3@gmail.com 

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

Financiën 

Walter Vandenbussche 
0475 56 78 62 
waltervandenbussche@skynet.be 

Cultuur 

Jan Buyck 
03 288 43 91 
buyckjan@gmail.com 

Feest - Evenementen 

Guy Verhemeldonck 
03 449 27 63  / 0495 40 08 73 
guy.verhemeldonck@telenet.be 

Dispatching: 

Frits Dewitte  

03 440 30 96 

frits.dewitte@telenet.be 

Jos Wellens 
0475 23 62 46 

en wijkverantwoordelijken 

 

Aan alle medewerkers 

onze dank voor hun zeer 

gewaardeerde bijdragen 

 

Rekeningnummer OKRA 

BE31 7310 0711 8155 

KRED BEBB 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be

