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St.-Bernadette 

JULI:Hooimaand-Medemaand 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

De vakantiemaanden gaan beginnen en 

men zou denken dat het dan wat rustiger 

wordt. Integendeel... er staat nog van alles 

op ons programma. Enkel het turnen en 

gedeeltelijk het lijndansen gaan er even 

tussenuit. 

 

Afgelopen maand was er wel een domper 

door het overlijden van Raymond, de 

echtgenoot van ons aller Conny. 

We zullen deze stille, beleefde, hulpzame 

en respectvolle man missen. 

Conny zal het zeker niet gemakkelijk 

krijgen maar... we willen haar allemaal 

steunen in haar verdriet en het verwerken 

van deze tegenslag 

Sterkte aan Conny en familie. 

 

Half juli is er onze jaarlijkse 

ZOEKTOCHT met BBQ. Ditmaal gaan 

we naar LIER 

(zie elders nadere uitleg).  

Tijdig inschrijven aub.!!! 

Rosita Vanvarenberg is nu 

verantwoordelijk voor de clubnamiddagen 

op dinsdagmiddag. Kunnen we op jullie 

hulp rekenen door tijdig (16u30) te 

stoppen en even wat op te kuisen en alles 

opzij te zetten? 

Bedankt op voorhand. 

 

En nu.... op naar een zonnige zomer 

 

Guy VERHEMELDONCK 

 

Juli is de zevende maand van het jaar in 

de Gregoriaanse kalender en heeft 31  

dagen. De maand is vernoemd naar de 

Romeinse dictator Gaius Julius Caesar. 

De "medemaand" is ook de tijd dat er  

honing geslingerd wordt. Honing  

vermengd met water laat men vergisten 

en dat wordt de alcoholische drank  

MEDE.  

De 20ste van de maand is het Sinte  

Margriet (een regenheilige). 

Regent het op Sinte Margriet regent het 

een hele tijd. 

Regent het niet op Sinte Margriet, regent 

het dertig dagen niet. 

Gelukkig hoeven we daar geen rekening 

mee te houden.  

Onze turners nemen twee maanden  

vakantie, maar proberen toch hun  

oefeningen thuis (een half uurtje) voort te 

zetten. De lijndansers en  

tempowandelaars gaan gewoon door. 

Ook  de tonners zijn elke dinsdag op 

post. De fietsers hebben hun deel gehad 

en genoten van een fiets "wandeling" en 

van een "ganse fietsdag" met als besluit 

een lekkere paella. En de wandelaars  

bezochten Fort V en het Klein  

Schietveld in Brasschaat. 

Onze club bruist van de activiteiten. 

We kunnen elke dinsdag genieten van 

een gezellige babbel in het Atrium 

en worden dan nog verwend met een  

lekker tas koffie. Ik zou zeggen: hou vol 

en breng vrienden mee! 

Groeten van G.a.i. 
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St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem 

ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR JULI 2019 

TURNEN LIJNDANSEN 

TEMPOWANDELEN 

Op 27 juni sloten we met een leuke viering 

ons turnseizoen 2018-2019 af. 

Het was een fraai seizoen waarbij we 

verschillende nieuwe mensen mochten 

verwelkomen. Maar toch zitten we onder de 

grens om de turnactiviteit rendabel te houden. 

Er moeten dus nog turnsters en turners 

bijkomen.  En dit is mogelijk wanneer jullie 

als enthousiaste deelnemers je vriendinnen en 

vrienden aanspreken. 

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. 

We verloren de laatste tijd weer enkele trouwe 

clubleden aan valpartijen en de gevolgen 

ervan. 

We beginnen  nu aan de zomervakantie. Maar 

niet tegenstaande onze zin tot luieren moeten 

we er aan denken om dagelijks ons 

bewegingsmoment een plaatske te geven, bv. 

30 minuten per dag. 

En dan is er ons nieuwe turn jaar. 

De start is voorzien op donderdag 12 

september. Meer daarover vindt U in ons 

volgende clubblad. Geniet nu maar volop van 

je vakantie en tot in september. 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. 

Ons 9de dansjaar sloten we af op vrijdag 28 juni 

2019. 

Maar daarbij is het dan nog niet gedaan.  

De dansmicrobe laat niet los en daarom is besloten 

om tijdens de maand juli 2019 voort te doen en dit 

op de vrijdagen 5 en 12 juli. Ook op de vrijdagen 

23 en 30 augustus is het lijndansen. Deze 

vakantielessen zijn 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. 

Lijndansen is een héél toffe manier van bewegen 

op de tonen van meeslepende muziek, zwierig, 

pittig en stijlvol. Het blijkt uit het 

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 06 september 2019 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 vanaf 14u45. 

Info: Rosita VAN VARENBERG 03/440.47.94    

                                                       0473/56.96.41 

Het is vakantie maar wij houden vol. We hadden op 24 juni een pittige jaarviering  in het Fort 5.  

Een drankje en wat hapjes bepaalden de sfeer.Ons bestuur is heel blij met het groeiende aantal  

deelnemers en daarbij verschillende jongere senioren.  

Onze mensen die de snelheid niet meer zo goed aankunnen kiezen voor een deugddoende wandeling 

op maandagmorgen. 

Onze dappere stappers vinden hun gading bij Groep 1 en leggen het hele parcours af aan een redelijk 

hoog tempo. 

Groep 2 doet het wat rustiger, iets minder snel en over een kortere afstand. 

Groep 3 kiest voor 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. 
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  In memoriam Raymond Pirée 
 

  Even stond de wereld stil als we het overlijden  

  van Raymond vernamen. Een bruisend leven 

  was ons plots ontvallen. 

  Het  herstel na zijn val verliep bemoedigend 

  en hij was lovend over de eerste resultaten 

  van zijn  revalidatie. 

  Vanop zijn ziekbed managede hij nog steeds zijn  

  wereld. Eerst zijn gezin en dan de verenigingen 

  waarvoor hij zich inzette. 

  Goed gemutst was hij steeds begaan met anderen,  zichzelf wegcijferend…. 

  Bewonderenswaardig! 

  Bedankt Raymond, je was een rots in de branding 

                                  en koerste recht door zee. 

                                  Je trotseerde stormen en golven, 

                                  alleen had je de laatste wind niet mee. 

  Collega, we zullen je missen 

Een wandeling of een fietstocht met een knooppunten routeplanner op de computer 

uitgestippeld biedt niet altijd de zekerheid dat het in de realiteit een mooie tocht zal 

worden, m.a.w. het kan al eens tegenzitten en dan heeft men soms veel moeite om er 

tijdens de verkenningen nog iets leuks van te maken. 

Deze keer echter hebben we geluk en zullen we een prachtige rit maken die ons via 

Edegem met zijn mooie volkstuinen, de Wilsonweg en de Kleine Struisbeek zal  

leiden richting Groeningenhof en Solhof om zo in Aartselaar te belanden. Na nog  

enkele kilometers komen we aan het Reukenspad dat door het natuurgebied  

De Reukens loopt. Verderop ligt een gebied dat bedreigd wordt door de plannen om 

de Expresweg verder door te trekken naar de Boomse steenweg en waar we de  

protesten er tegen  zullen waarnemen. 

In Kontich gaan we Den Tits opzoeken om er een pintje of iets anders te drinken. 

Naar gelang de omstandigheden zetten we onze weg huiswaarts verder richting  

Hove of rechtstreeks via Edegem. 

Er zullen geen briefjes met de gevolgde wegen  

uitgedeeld worden. De knooppunten waarmee we  

rekening zullen houden zijn: 98,  09,  14,  15,  16,  23,  

22,  93,  92,  20,  62 en 10 met een afstand van  

ca 32 km. 

We starten zoals steeds om 13u30 aan het Atrium. 

Vergeet ook niet eens naar onze website te kijken en op 

www.natuuraartselaar.be/Reukens 

Info: Harry  tel: 03/449.77.72  of  0485/53.55.07   

WOENSDAG 10 JULI: FIETSWANDELING   

HET REUKENSPAD 

 



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. De papieren kan je afhalen de 

dag zelf in het stadhuis van Lier. 

LIER is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar ver-

voer: 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 toebe-

horen (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 

Dankzij de autoverplaatsing kunnen we een beetje verder uit de voor ons vertrouwde omgeving een 

dagtocht  plannen. Ik heb gekozen om door het Dijleland en langs de Dijle naar Leuven en via de 

Vaart Leuven-Mechelen terug naar Mechelen 

te fietsen. In Mechelen laten we de auto achter 

op de parking van het Ice Skating Center (hoek 

Nekkerspoel-Borcht en Spuibeekstraat naast 

het UGC cinemacomplex). Het is een tocht van 

ongeveer 60 km grotendeels langs verkeersvrije 

wegen. We eten onze boterhammen op in 

Werchter.  

 

We vertrekken om 9u30 aan het Atrium met 

in onze fietszak het gebruikelijke gereedschap, 

wat drinken voor onderweg en ons 

lunchpakket. 

 

Om zoveel mogelijk van onze leden te kunnen meenemen hebben wij volgend meldpunt: 

Wie mee gaat en plaats heeft voor het vervoer van een fiets en/of persoon, meldt zich. 

Wie mee wilt en over geen vervoer beschikt voor zichzelf en de fiets, meldt zich. 

De meldingen moeten gebeuren voor donderdag 18 juli bij Marc Roland, liefst per mail op 

marc.roland3@gmail.com of tel. 03 440 44 50 of 0478 44 50 91 en hopelijk lukt het om de 

vervoerproblemen op te lossen. 

 

WOENSDAG 24 JULI: DIJLELAND 

DAGFIETSTOCHT MET AUTOVERPLAATSING 
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 FIETSVIERDAAGSE 

26-27-28-29 AUGUSTUS 2019 
 
Dit zijn onze plannen: 

 

1. Met de fiets naar Hemiksem - Kallebeekveer. 

    Daar nemen we de  waterbus tot Kallo.  

    Met de fiets een tocht door de groenpartijen  

    van de Waaslandhaven  

    en dan terug naar Kallebeekveer of Kruibeke. 

    's Middags voorzien we een snackstop in de   

    buurt van Kallo. 

    In de namiddag is er nog een drankstop  

    voorzien. 

 2. Tocht naar het land van de Stille 

Waters Hingene - Bornem -  Weert. 

    In de Zilverreiger  te Weert houden we 

    een middagstop: roggeboterham met  

    kop, mosterd, zilveruitjes, augurkjes, 

    drank. 

    In de namiddag: drankstop. 

    Bij aankomst gaan we allen samen eten 

    ofwel in Oud Edegem ofwel in Forum (Romeinse Put) 

    De partners niet fietsers kunnen ook meekomen voor het eten. 

 

3. Naar Blaasveld, bezoek aan de enige whiskystokerij in 

    België. 

    Middagstop ergens in Willebroek. 

    In de namiddag houden we ook een drankstop. 

 

 

4.  Naar Bevel - Kruiskensberg    

     Kasteel van Herlaar. 

     Langs de Grote Nete terug naar Lier. 

     Middagstop in café 't Kruisken of      

     taverne Diamant in Herenthout. 

     In de namiddag: drankstop. 

     Bij aankomst samen eten in het   

     Atrium: Goulash met frieten. 

      

      De partners - niet fietsers kunnen ook 

      meekomen.  
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Momenteel kunnen we nog 
geen data vastpinnen aan de 

tochten, dit hangt af van de 

lunch mogelijkheden.  
De laatste tocht ligt al vast 

op donderdag 29 augustus. 

 
Wie belangstelling heeft om aan deze fietsvierdaagse deel te nemen  

vragen we om zich aan te melden ten laatste voor dinsdag 9 juli,  

liefst per mail aan Marc Roland (marc.roland3@gmail.com) . 

 

Dit aanmelden vinden wij noodzakelijk om volgende redenen: 

         
        Bij onvoldoende belangstelling moeten we 

        er al die energie niet aan spenderen. 

        De bijkomende informatie moeten we  
        enkel aan de aangemelden bezorgen. 

 

         We hopen natuurlijk op voldoende  

         belangstelling. 

 

 
Het is ook mogelijk voor een deel van dit project aan te melden maar 

dan houden we het wel op een minimum van 2 dagen mee fietsen. 

 
De kosten voor snacks, menu’s en dranken zijn 

voor eigen rekening. 
 

Voor administratie, verkenningen,  

autoverplaatsingen, enz, vragen wij  

5€ per dag en per persoon. 

 

Dit opzet is een alternatief voor de fietsvakantie. 
We sparen de kosten uit voor het logement en  

beleven samen vier dagen fietsplezier. 

Voor bijkomende info: 

Marc: 03/440.44.50.   0478/44.50.91. marc.roland3@gmail.com 

Harry: 03/449.77.72.  0485/53.55.07. havedewe@telenet.be 

Hugo:  03/449.66.63.  0495/92.55.30. hugo.hosteaux@telenet.be 
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Een must-see deze zomer: een tentoonstelling over KANT in de orangerie van 

het Waterkasteel van Moorsel, niet ver van Aalst. Kanten doop- en bruidskledij, 

avondjurken en kleine schatten versmelten met topschilderijen van Rubens, Jordaens 

en Van Dijck. 

Maar er is meer: glimmend koetswerk van vintage auto's in een sensuele 

wisselwerking met historische korsetten en lingerie. Vandaar PiKANT. 

En we gaan ook moderner: de Sint-Gudulakapel en Sint-Martinuskerk zijn de ideale 

setting voor de presentatie van hedendaagse kantkunst en er staan ook kunstwerken 

opgesteld  in het park van het domein, dat uitzonderlijk toegankeliijk is voor 

bezoekers, ideaal voor een zomerwandeling. 

En als dit nog niet genoeg is zouden wij 's morgens nog het carnavalsmuseum en 

de carnavalswerkhallen in Aalst kunnen bezoeken. 

In dit pakket zit vervoer met luxe autocar, ontbijt onderweg, bezoeken in Aalst, 

driegangenmenu 's middags, bezoek aan PiKANT met audiogids en dit alles voor  

52,00 € . 

MAAR dan moeten wij met minstens 40 deelnemers zijn. Vandaar dat ik jullie zou 

willen verzoeken om mij ten laatste op 9 juli te laten weten of jullie deze daguitstap 

zien zitten. 

Indien wij niet aan 40 deelnemers zouden geraken, dan hoop ik dat wij wel aan 15 

deelnemers of meer geraken om alleen 's middags PiKANT te bezoeken met gids 

aan 13,00 €  + vergoeding voor bereidwillige chauffeurs. 

Ik ga er vanuit dat iedereen die bereid is de daguitstap mee te maken, ook akkoord 

kan gaan met de namiddaguitstap, indien wij niet aan 40 deelnemers zouden 

geraken. Betalen moet u pas volgende maand wanneer op de website of in het 

volgende 't Hoffe Riethje gemeld wordt dat het een dag- of halve daguitstap wordt, 

met alle nodige verdere praktische info. 

 

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

                                                                      GSM. 0486/60.09.80 

Okra regio Antwerpen organiseert dit concert in De Singel, Jan van Rijswijcklaan 

155, 2000 Antwerpen, aanvang 14u30 en treden op Amaryllis TEMMERMAN 

en John TERRA . 

Zij brengen hits uit de jaren 60 en 70, aaneengepraat door Eddy TEMMERMAN. 

Voor nostaligen onder ons een aanrader. 

Okra-leden betalen 18,00 €, niet-leden 23,00 €, over te schrijven op rekening 

OKRA BE31 7310 0711 8155. Dan zit u als Bernadetters bijeen. 

U kan inschrijven tot uiterlijk 3 september. Kaarten af te halen op een 

dinsdagnamiddag vanaf hopelijk 1 oktober in het atrium. 

 

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

                                                                     GSM: 0486/60.09.80 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS: EXTRA! EXTRA! PiKANT!!! 

DINSDAG 22 OKTOBER: MEI 68 CONGRATULATIONS 



DATUM ACTIVITEITEN JULI 2019 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

Ma.1 Tempowandelen Atrium 9u30 2 

Di.2 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Di.2 Workshop verjaardagkaarten Atrium 13u30 - 

Vr.5 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.8 Tempowandelen Atrium 9u30 2 

Di.9 OKRA-Bestuursvergadering Atrium 9u30 - 

Di.9 Afsluiten aanmelding 4-daagse - - 6 

Di.9 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Wo.10 Fietswandeling Atrium 13u30 3 

Do.11 Feest van de Vlaamse Gemeenschap - - - 

Vr.12 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.15 Tempowandelen Atrium 9u30 2 

Di.16 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Do.18 OKRA Zoektocht met BBQ Stadhuis Lier 10u30– 12u 4 

Zo.21 Nationale Feestdag - - - 

Ma.22 Tempowandelen Atrium 9u30 2 

Di.23 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Wo.24 Dagfietstocht met autoverplaatsing Atrium 9u 4 

Ma.29 Tempowandelen Atrium 9u30 2 

Di.30 Budget- en planningsvergadering Atrium 9u30 - 

Di.30 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Di.6aug Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Di.6aug Workshop verjaardagkaarten Atrium 13u30 1 

 

 

 

 

 

 

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 

Onze website 

www.okrabernadette.be 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be

