OKRA
St.-Bernadette
SENIORENCLUB
OKRA trefpunt St. - BERNADETTE
MORTSEL - EDEGEM

JULI—HOOIMAAND
JULI kreeg haar naam van Julius Caesar. De heren gezagvoerders mochten zich toen al fantasietjes permitteren…
Onze club draait op zomertempo. De sportievelingen kunnen
nog blijven fietsen en wandelen,
voor turnen is het ‘grote vakantie’. lijndansers houden er de
moed in en zijn tevreden met
één maand verlof. Kaarters en
tonners zijn onverstoorbaar het
ganse jaar door en voor de dinsdagnamiddag is en blijft iedereen welkom. Gezelschapsspelletjes of een leuke babbel bij een
drankje en laat dan de boel maar
draaien. De afwas is een
‘beurtrollende’ bezigheid en als
we nu nog een of meer stoeltjeszet(s)ters vinden is het werk dan
ook wat verdeeld.
In juni werd een gezellige fietstocht nog gezelliger als er een
warme hap bijkwam; een midzomernacht in Heide – Kalmthout deed alle eer aan het afwisselend uitgewerkt programma.
De jaarlijkse zoektocht, met nadien BBQ blijft in de buurt;
Berchem station als vertrek- en
aankomstpunt is zo eens iets
anders… Tijdig inschrijven is
de boodschap.
Lees je Hoffe Riethje door van
de eerste letter tot de laatste,
dan mis je niets!
Dank aan alle medewerkers om
dit allemaal uit te werken, zonder jullie zou dat niet mogelijk
zijn!
Conny
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
De vakantie is begonnen ,alhoewel het voor de
meeste niet veel verschil meer uitmaakt.Het vakantiegevoel blijft toch bestaan met het betere (?)
weer en de lange avonden zonder TV.
We blijven echter doorwerken aan ons trefpunt.
Zoals te verwachten was werd ons jubileumfeest
een succes met ong 150 aanwezigen en in de aanwezigheid van de burgemeesters van Mortsel en
Edegem.Albert Van Herstraeten bracht ook een
mooi beeld van ons trefpunt.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die op
één of andere manier heeft meegeholpen aan dit
succes.

Ik moet u echter niet zeggen dat dit ons een flinke
duit heeft gekost maar…. het is jullie gegund.
Het volgende hoogtepunt is onze jaarlijkse BBQ
met zoektocht ( zie elders in dit blad). Gelieve op
tijd in te schrijven.
Ivm met die BBQ zoeken we nog iemand die een
aperitief kan klaarstomen ( bv SANGRIA of dergelijke).Laat maar weten,wij betalen de kosten.
We moeten ook aan de toekomst denken en aan
ons voortbestaan.We ondervinden ook dat er verschillende nieuwe ,jongeren (?) komen meedoen.Misschien tijd voor iets nieuws ???
Als er iemand nieuwe voorstellen heeft ivm cultuur,sport,feesten,voordrachten of gelijk wat… laat
iets weten en wij proberen er iets aan te doen.
En nu… korte broek tijd voor mij
Het beste en tot horens
Guy Verhemeldonck

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem

ONS BEWEGINGSAANBOD
TURNEN
Op 29 juni sloten we met een leuke viering ons turnseizoen 2016-2017 af.
Het was een tof seizoen waarbij we verschillende nieuwe mensen mochten verwelkomen. Maar er moeten toch nog
turnsters en turners bijkomen. Ook de
regelmaat is belangrijk wil je ten volle
baat hebben van je inspanningen.
Onze turnjuf Monik VERBEECK brengt
ons elke week een zeer verzorgde les.
Turnen is een heel doeltreffende manier
om aan je conditie te werken. Een degelijk gegeven les doet de ronde van al onze spiertjes en gewrichten. Als valpreventie oefenen we ook onze evenwichtszin.

TEMPOWANDELEN
Het is vakantie maar wij houden vol. We
hadden eind juni een pittige jaarviering in
het fort 5 met een drankje en hapjes.
Wat is er beter dan de week sportief in te
zetten met een fikse tocht in vrije natuur.
We zijn van plan een derde groep in te
zetten voor hen die een uurtje stappen
heel tof vinden maar de snelheid niet zo
maar aankunnen.
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.

We beginnen nu aan de zomervakantie.
Maar niet tegenstaande onze zin tot luie- Groep 3 houdt het bij een fikse wandeling.
ren moeten we er aan denken om dagelijks ons bewegingsmoment een plaatske Wie houdt van bewegen in open lucht, in
de frisse morgenstond, vindt beslist bij ons
te geven, bv. 30 minuten per dag.
zijn gading. Kom eens meedoen, je gaat er
deugd aan beleven.
En dan is er ons nieuwe turn jaar.
De start is voorzien op donderdag 14
september. Meer daarover vindt U in
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.
ons volgende clubblad. Geniet nu maar
van je vakantie en tot in september.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.

WOENSDAG 5 JULI— FIETSWANDELING
We fietsen ongeveer 30 km door de velden langs stille wegen tot aan Lier, Broechem,
Ranst en Vremde. Deze tocht was al in maart gepland maar de weersomstandigheden
waren toen te slecht om te fietsen. Hopelijk hebben we nu meer geluk.
We vertrekken om 13.30u aan het Atrium en hebben onze drink gepland in het
sportcomplex Sneppersbos. Info: Marc Roland: 03/440.44.50 0478/44.50.91.

WOENSDAG 26 JULI DAGFIETSTOCHT
MET AUTOVERPLAATSING “ MOERVAART – ZUIDLEDE “
Vorig jaar was het de dag waarop we deze tocht gingen doen 35°C en heel hoge UV
index, dus bleven we thuis. Op verzoek van verschillenden plannen we deze tocht opnieuw.
We vertrekken in Stekene, rijden langs de Moervaart naar het Provinciaaldomein
“Puyenbroek”. Dan gaan we verder langs de Zuidlede en komen aan de Stekense
vaart om zo terug ons vertrekpunt te bereiken.
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Picknick, reservedrank, regenkleding
nemen we mee.

Vertrek om 9u00 aan het Atrium met
de fiets in de auto of op de fietsdrager.
Info: tocht: Hugo Hosteaux
0495/92.55.30. Frits Dewitte
0474/61.83.66
Omdat we niemand van onze clubleden, die
graag meegaan, zouden moeten thuis laten
hebben we voor het vervoer een regeling
uitgewerkt:
MELDPUNT voor het vervoer van PERSONEN of FIETSEN:
Hugo Hosteaux, Singel 75, 2640 Mortsel, 03/449.66.63,
hugo.hosteaux@telenet.be
1. Wie mee gaat en plaats heeft voor het vervoer van bijkomende fiets of fietsen
meldt zich.
2. Wie mee gaat en plaats heeft om bijkomende personen mee te voeren meldt zich.
3. Wie mee wilt en over geen vervoer beschikt voor zich zelf en voor zijn fiets meldt
zich.
4. De aanmeldingen graag vòòr vrijdag 21 juli 2017 bij Hugo Hosteaux, Singel
75, 2640 Mortsel
Telf : 03/449.66.63 gsm : 0495/92.55.30
e-mail :hugo.hosteaux@telenet.be

DONDERDAG 13 JULI—JAARLIJKSE ZOEKTOCHT met BBQ
Zoals je vorige maand al kon lezen
organiseren we ook dit jaar een
ZOEKTOCHT gevolgd door een verzorgde
BBQ in het ATRIUM.
Alles gaat dus door op DONDERDAG 13
JULI 2017.
De zoektocht vertrekt dit jaar in het
STATION van BERCHEM dat gemakkelijk
bereikbaar is met de buslijnen 32-51-5253-90-91-92 .Op de 6 minuten is er een
bus.
We worden verwacht in het PANOS
CAFETARIA in BERCHEM STATION tussen
1300 en 1400 uur.Aldaar ontvangt u uw
bonnetje voor de BBQ en de route voor de zoektocht.
We trekken door Oud-Berchem tussen de spoorweg en de St Willebrorduskerk.Het is
een tocht van 4 a 5 km.
De zoektocht is samengesteld door Jos Wellens en Jan Buyck,dus kenners van weleer.
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De antwoorden breng je mee naar het ATRIUM en we worden daar terugverwacht rond 1700 uur waar we dan nadien onze BBQ hebben.
We krijgen een Apero met hapje- verschillende soorten vlees en toebehoren
en nadien koffie en dessert.Dranken zijn voor eigen rekening uitgezonderd het
water.
VOORINSCHRIJVING is verplicht en dit voor 09 juli.
BETALING: Via rekening BE 7310 0711 8155 met vermelding ZOEKTOCHT
of BBQ
CASH : bij ondergetekende in omslag
PRIJS: 12,5 € per persoon
NOOT: Als je wil meedoen met de BBQ moet je zeker de moeite doen om uw
bonnetjes op te halen in Berchem Station wat gemakkelijk te doen is met het
openbaar vervoer.
Voor 1630 wordt er niemand verwacht in het ATRIUM.
Groeten
Guy VERHEMELDONCK

FIETSVAKANTIE 4 t/m 8 SEPTEMBER 2017
OUD TURNHOUT - PRIORIJ van CORSENDONK
Bossen, heide, kanalen en vennen
wenken ons. We zijn met 12. Een toffe
groep om er een fijne vakantie van te
maken.
Marc, Jos Van Mooter en Hugo zijn al
volop in de weer om een interessant
programma klaar te stomen. De
deelnemers kregen al hun
informatiebrief.
We vertrekken maandag onder leiding
van Marc aan Singel 75 met de fiets
naar Corsendonk, Oud Turnhout
We wensen heel de ploeg een puike
fietsvakantie.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.

LIJNDANSEN
Ons 7de dansjaar werd afgesloten op vrijdag 30 juni 2017.
Maar daarbij is het dan nog niet gedaan. De dansmicrobe laat niet los en
daarom is besloten om tijdens de vakantie nog even voort te doen, data 7 en
14 juli 2017. Het is dan wel niet op kosten van OKRASPORT. De dansers
moeten een regeling treffen met Yvonne DAANS. De zaal is gehuurd door
OKRASPORT, dat moeten de dansers niet verrekenen.

Ook de laatste twee weken van augustus worden in de danskalender
opgetekend vrijdag 18 en vrijdag 25 augustus staat het Atrium om 9u30
open voor Lijndansen.
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Lijndansen is een héél toffe manier van bewegen op de tonen van meeslepende muziek, zwierig, pittig en stijlvol. En wat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek “How to Stay Young” dat dansen de beste manier is om het verouderingsproces te vertragen. Dus lijndansers jullie blijven langer jong.
Bij de start op vrijdag 01 september 2017 zijn we er weer allen bij plus de
nieuwe vrienden die jullie meebrengen. Wie nog twijfelt, Yvonne, onze getalenteerde lesgeefster en ook de deelnemende dansers nodigen jou uit om er
volgend seizoen bij te zijn om 9u30 in het Atrium.
Kom eens meedoen!!! Dansen is leuk, niet moeilijk, prettig, meeslepend.
Als je er aan begint laat het je niet meer los.
Geef je naam op bij Rosita Van Varenberg , verantwoordelijke voor lijndansen
of dinsdagnamiddag in het Atrium, of aan Conny Roelandts (03/449.50.80).
De dansers verwachten je!!

Info: Rosita VAN VARENBERG 03/440.47.94- 0472/

CURSUS “VEILIG ELEKTRISCH FIETSEN in GROEP”

OKRASPORT+ richt in samenwerking met VSV
(voor veilig verkeer) en de Vlaamse Overheid
een cursus in voor “Veilig Elektrisch Fietsen in
Groep”.Die loopt in het najaar 2017.
Omdat wij dikwijls op de baan zijn met
OKRASPORT-fietsers lijkt het ons nuttig om op
die cursus in te schrijven. Hij is gratis. We
moeten met minimum 12 deelnemers zijn en
het maximum is 25.

Hij is vooral praktisch gericht en het accent ligt op fietsen in groep.
Het gaat over een namiddag en omvat een kort (+/-30minuten)
theoretisch deel over de nieuwe wetgeving elektrisch fietsen en het
verkeersreglement rond fietsen in groep.
Daarna volgt 1u30 praktijk. Tijdens een korte fietstocht maak je kennis
met de knelpunten en risico’s van het verkeer. Wat is de plaats van een
groep op de baan? Vanaf hoeveel ben je een groep? Hoe op een veilige
manier een kruispunt oversteken? Wat zijn de taken van een wegkapitein?
Dat en nog veel meer kom je te weten.
In ons clubblad van augustus komt er meer over dit alles.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.
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CURLING OP TAPIJT
Onze jongste telg zag in februari 2017 het levenslicht. Hij is uitgegroeid tot een
fikse groep enthousiaste curlingers.
Rosita en Freddy hebben er werk van gemaakt en dat heeft een groep vrienden
bij elkaar gebracht om maandelijks een plezierige en sportieve namiddag te
beleven.
In september 2017 starten we opnieuw. De data volgen in ons clubblad van
augustus 2017.
Info: Freddy en Rosita VAN OOYEN-VAN VARENBERG.
03/440.47.94.

WOENSDAG 20/09 DAGUITSTAP “ PALINGFESTIJN—MEETJESLAND
Na de gesmaakte aspergetocht kreeg het bestuur de vraag om iets dergelijks meerdere keren per jaar te organiseren. Dit is voor een trefpunt als
het onze al moeilijk en zo goed als onmogelijk voor kleinere trefpunten.
Vandaar dat OKRA regio Antwerpen bovenvermelde daguitstap met 2 bussen per dag organiseert voor alle trefpunten samen van 18 tot 22 en van
25 tot 29 september. Wij opteren voor woensdag 20/09/2017, maar het is
niet uitgesloten dat de regio ons een andere data (wo. 27/09/2017 of vrijdag 29/09/2017) toewijst. Vanaf 10 personen komt de bus ons halen aan
ons trefpunt (Grijpegemplein) en vanaf een quasi volle bus zijn wij ook zeker van de eerste bovenvermelde datum.
DUS : Alle daguitstap -, paling- of tournedos- en busliefhebbers, dit is jullie kans om volgend PROGRAMMA en eetfestijn mee te maken :
- Ochtendkoffie/thee (twee tassen) met diverse proevertjes + aandenken
in likeurstokerij "De Klok" in Serskamp.
-Middagmaal in het gekende palingrestaurant "Biezemhof" in Aalter met
keuze uit 4 palingbereidingen of tournedos (sla/tomaten & vinaigrettesaus
inbegrepe) en ijs : *gebakken paling—in ’t groen— met room— provençale
of tournedos.
-Gegidste rondrit door het Meetjesland
-In het provinciaal streekcentrum "Huysmanhoeve erfgoed" : een OKRAzoektocht of volksspelen of een vrije wandeling of in de cafetaria veel lekkers en streekbieren.
- 17u30 vertrek naar huis.
Dit alles aan de prijs van 50 euro (62 euro voor niet-leden) door INSCHRIJVING bij ondergetekende VOOR 8 JULI 2017 met vermelding
van Uw verkozen PALINGBEREIDING of TOURNEDOS . Overschrijvingen
op rekeningnr. BE31 7310 0711 8155 van OKRA St. Bernadette of onder briefomslag met vermelding van Uw naam en "Palingfestijn" .
INFO : Jan BUYCK 03/288.43.91 - buyckjan@gmail.com
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DAT

ACTIVITEITEN JULI 2017

Ma.03

Tempowandelen

Atrium

9u30

Di.04

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

Wo.05

Fietswandeling

Atrium

13u30

Vr.07

Lijndansen

Atrium

9u30

Za.08

Afsluiten aanmelding Zoektocht & PALINGFESTIJN

Ma.10

Tempowandelen

Atrium

9u30

Di.11

Feest Vlaamse Gemeenschap

Di.11

OKRA-bestuursvergadering

Atrium

9u30

Di.11

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

Do.13

Zoektocht BBQ

Station Berchem

13 à 14 u

Vr.14

Lijndansen

Atrium

9u30

Ma.17

Tempowandelen

Atrium

9u30

Di.18

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

Vr.21

Nationale feestdag

Ma.24

Tempowandelen

Atrium

9u30

Di.25

Budget en planningsvergadering

Atrium

9u30

Di.25

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

Wo.26

Dagfietstocht met autoverplaatsing

Atrium

9u

2&3

Ma.31

Tempowandelen

Atrium

9u30

2

Di.1aug

Clubnamiddag

Atrium

13-17u
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STARTEN AAN STIPT OM

Financiën
Walter Vandenbussche
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

BLZ
2

2

2

3&4
2

2

Dispatching:
Frits Dewitte
03 440 30 96
en wijkverantwoordelijken
Aan alle medewerkers
onze dank voor hun zeer
gewaardeerde bijdragen
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