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We zijn ondertussen terug vertrokken en nu hopelijk voor een langere termijn en dan definitief 

De sport loopt goed, doch enkel bij turnen en lijndansen zijn er nog wat minder deelnemers maar dat zal, 

laten we hopen wel beteren. 

Ondertussen is ook de dinsdagnamiddag terug opgestart. Er was nog niet te veel volk doch iedereen was 

content dat ze eens “ uit hun kot “ konden. 

Daarom een oproep voor de DINSDAGNAMIDDAG: Wij zouden graag wat nieuw leven in de  

dinsdagnamiddag brengen. Terug mensen die samen kaarten of desnoods andere gezelschapspelen doen. 

Eventueel buiten cubben of waarom niet een CREA NAMIDDAG . 

Doe eens wat voorstellen….De dinsdagnamiddag is voor alle leden,….jong (?) en oud. 

Trouwens op dinsdag 6 juli is er het maandelijkse kaart en schildermoment in het Atrium. 

Vergeet niet jullie LIDGELD betaald te hebben voor je meekan. 

Trouwens dat LIDGELD dient voor alle  activiteiten. Zonder LIDGELD kan je niet deelnemen en ben je 

niet verzekerd. Voor SPORT dient ook een sportzegel betaald te zijn.  

(LIDGELD betalen kan trouwens nog altijd) 

Noteer alvast volgende data in uw agenda: 

13 juli : ZOMERFEEST (zie elders) 

6 Oktober: WANDELZOEKTOCHT 

November: onze QUIZ 

Over deze activiteiten later. We zoeken ook nog mensen die ons bestuur versterken en of ons  

administratief kunnen helpen. Wij willen VOORUIT en niet afbouwen. Probeer nieuwe leden te vinden 

en doe ons voorstellen zodat we een levendige vereniging kunnen blijven. 

En voor de rest….. We houden het fris en gezond! 

Guy VERHEMELDONCK 

Tempowandelen 

Tijdens de vakantiemaanden gaat het tempowandelen gewoon door. Na de trage heropstart omwille van 

het ongunstige weer, is het aantal deelnemers gestegen en kunnen wij terug in twee groepen wandelen. 

Beide groepen wandelen ongeveer een uur, maar afstand en tempo zijn verschillend. 

Samenkomst: ingang Fort 5 ter hoogte van College OLVE (hoek Rombaut Keldermansstraat en Rogier 

Van der Weydenstraat) om 9u30. 

Info: Guy Verhemeldonck 0495 40 08 73, Marc Roland 0478 44 50 91, Jos Wellens 0475 21 42 36 

Wandelen 

Op donderdag 22 juli wandelen we De Kloosterheidewandeling van Lier naar Kessel of omgekeerd. We 

hebben de wandelknooppuntenwandeling tijdens een droge periode reeds verkend maar twijfelen nog 

welke richting onze voorkeur heeft. Zoals steeds voorzien we een korte en lange wandeling. Draag voor 

alle zekerheid waterdichte schoenen. Een paar dagen voor de wandeling sturen wij een mail met de laat-

ste informatie. Samenkomst: Atrium om 13u30 – met autoverplaatsing naar het vertrekpunt 

Info: Marc Roland 0478 44 50 91 

SPORT 

Fietsen 

Op woensdag 14 juli fietsen we langs de Rupel o.l.v. Jos Wellens. Meer info elders in het blad. 

Info: Jos Wellens 0475 21 42 36 

Op Woensdag 28 juli is er geen dagfietstocht omwille van een culturele activiteit.  

We voorzien een vervanging één week later op 4 augustus en info hierover zal verschijnen in  

volgend ’t Hoffe Riethtje. 

Info : Marc Roland   0478 44 50 91 
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Avondfietstocht 

Tijdens de zomermaanden fietsen we iedere maandagavond aan het vertrouwde tempo een rondje  

van 25 km van Mortsel langs Vremde, Millegem, Ranst,  Broechem, Emblem, Boechout. 

Samenkomst: Pleintje in Hof Savelkoul, Mortsel om 19u30. 

Info: Marc Roland 0478 44 50 91 

Iedereen Wereldkampioen.  

Zoals reeds was aangekondigd in vorig ’t Hoffe Riethje heeft het Bestuur beslist om deel te nemen aan dit 

evenement dat georganiseerd wordt door OKRA Sport+. 

De uitdaging is om 267 km te fietsen in OKRA-verband verspreid over verschillende ritten gedurende de 

maanden juli, augustus en september. Voor ons trefpunt is dit geen probleem want wie alle door ons 

georganiseerde tochten tijdens deze periode zou meerijden, heeft om en bij de 480 km in de benen. Wie het 

doel bereikt krijgt onze waardering en ontvangt een ‘iedereen wereldkampioen’-hesje. 

Om in te schrijven volstaat het om € 4 per persoon over te schrijven op de bankrekening van ons trefpunt 

BE31 7310 0711 8155. 

Wij steunen dit initiatief en hopen op een talrijke deelname. 

Info: Marc Roland 0478 44 50 91. 

Veiligheid tijdens het fietsen 

We dringen aan dat iedere fietser een geel hesje zou dragen tijdens de fietstocht. Op die  

manier maken we aan de automobilisten duidelijk dat we een groep zijn en we merken dat dit helpt. Zij 

zullen gemakkelijker vertragen en ons doorgang verlenen aan kruispunten. Het dragen van het gele hesje 

is een daad van solidariteit t.o.v. de medefietsers en de organisator van de tocht. Het organiserende team 

wil te allen prijze ongevallen vermijden en het is ervan overtuigd dat iedere fietser dit ook wil.  

Info: Marc Roland 0478 44 50 91 

Turnen 

Tijdens de maand juli mogen we, zoals vorig jaar, op de speelplaats van de kleuterschool achter de kerk 

H. Bernadette, buiten turnen.  

Samenkomst: op vernoemde speelplaats om 9u30. 

Info: Marc Roland 0478 44 50 91 

Lijndansen 

Idem als voor turnen.  

Samenkomst: op vernoemde speelplaats om 10u 

Info: Rosita Van Varenberg 0473 56 96 41 

Kegelen 

Volgende samenkomst op vrijdag 23 juli om 14u in loods MG 40 van Fort4 in de  

Fortstraat Mortsel tegenover huisnummer 30 (huis met torentje). 

Info: zie website www.okrabernadette.be  - Herman Stevens 0495 27 44 40 

In  deze warme periode zoeken we het verfrissende water op. Langs vlot bereikbare wegen 

dalen we via KONTICH en REET naar de Rupel af. 

Vanaf RUMST volgen we deze brede rivier  stroomafwaarts langs TERHAGEN  

tot  in BOOM. We fietsen verder door het Gemeentelijk Park om dan via het oude spoorweg-

tracé naar REET STATIE te peddelen.   

De Pierstraat leidt ons terug naar Kontich.  

Tenslotte bereiken we langs Arendsnest het marktplein van Edegem. 

Halverwege houden we een zomerse drankstop op een terrasje. 

Voorzie ook extra drank tijdens de korte rustpauze. 

Vertrek aan het Atrium om 13u30. 

Info:  Jos Wellens   0475 21 42 36 

Basisschema van de tocht: 

KP99-02-0I-Keizershoek-05-22-5I-Rupel-50-26-28-Boom-07-06- 

Pierstraat-NI7I-NI73-02-99 

WOENSDAG 14 JULI: RUPELFIETSEN    (33 km) 

http://www.okrabernadette.be
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2020 EN 2021 waren en zijn speciale jaren met speciale beperkingen en mogelijkheden. 

Alhoewel de cijfers de goede richting uitgaan zijn er nog veel beperkingen en toelatingen. 

Zo viel ons Paasfeest, Kerstfeest, BBQ en dergelijk in het COVID water. 

We willen toch iets doen deze zomer.   

Op DINSDAG 13 JULI organiseren we een soort ZOMERFEEST voor ALLE LEDEN. 

Opgelet: we starten voor de middag  !!!!! 

We starten om 11u30 in of om het ATRIUM met een drankje. 

Nadien volgen de hapjes om te eindigen met een dessertje. 

We zijn het allemaal nog aan het uitwerken doch je moet wel INSCHRIJVEN en je moet LID zijn. 

( lidgeld betaald dus) 

PRIJS: 5 € 

INSCHJRIJVEN: via rekening : BE31 7310 0711 8155 met vermelding  : ZOMERFEEST 

                           Of op dinsdagnamiddag CASH in het ATRIUM 

                           Of laat een mailtje of bel naar ondergetekende ….we spreken dan af 

TEN LAATSTE INSCHRIJVEN op 8 juli. 

Doe ons plezier, doe mee en laat ons zien dat onze vereniging nog niet dood is na  

die vervelende PANDEMIE 

GROETEN 

Guy VERHEMELDONCK ( 0495 400873 – 03 4492763)- g.verhemeldonck@gmail.com 

DINSDAG 13 JULI: ZOMERFEEST 2021 

Het mag weer en zoals beloofd openen we “ Als de bliksem “ met 900 jaar Norbertijnen in 2021 en 

de heropening na de restauratie van de belangrijkste historische ruimtes van de abdij, zoals de refter, 

bibliotheek, de zuidvleugel, salons en vertrekken van de abt. 

De pronkstukken zijn de unieke stucco plafonds uit de 17° eeuw en de pandgang met 20 monumenta-

le teruggeplaatste glas-in-loodpanelen. 

De expo viert de 900ste verjaardag van de norbertijnenorde en via schilderijen, prenten en andere 

kunstobjecten ontdek je 9 eeuwen vol cultuur, religie, spiritualiteit en architectuur. 

We hebben de laatste 2 tijdslots gekregen om 15u40 en 16u00 en we mogen met maximum 20 perso-

nen alles bezoeken met audiogids in de binnenruimtes. Voor OKRA Bernadette bekwam ik onge-

vraagd een spotprijs van 8,40 euro p.p., dit omdat zij wegens het enorme succes van deze expo, die 

maar open blijft tot 1 augustus, niet alles konden geven wat ik had gevraagd, omwille van het nog 

ontbreken van een officiële toelating om te gidsen binnen in de abdij wegens corona. 

U kan eventueel met de auto komen naar de Abdij van Park 7, 3001 Leuven, maar de grote groep 

gaat met de trein vanaf station Mortsel Oude God om : 

 

13u17 : IC 3134 richting Brussel Zuid op spoor 2. 

13u31 : Overstap Mechelen van spoor 11 naar spoor 1. 

13u48 : IC 4112 richting Leuven. 

14u14 : Aankomst Leuven. 

14u51 : Perron 5 buiten het station: Bus 5 van De Lijn. 

15u01 : Afstappen halte Abdij van Park. 

15u08 : na 441 m. wandelen aankomst ingang abdij van Park. 

Tot 15u40 : Brasserie Abdijmolen voor sanitaire stop en proeven van het abdijbier. 

 

Het bezoek duurt ongeveer 1,5 uur en deze expo en bezichtiging abdij is eenmalig. 

U kan inschrijven tot 20 juli door overschrijving van 10 € op rekening van OKRA Bernadette  

BE31 7310 0711 8155 met de vermelding “Abdij “ 

 

Info : Jan Buyck – tel 03/288.43.91 – buyckjan@gmail.com – GSM 0486 60 09 80 . 

 

WOENSDAG 28 JULI: ABDIJ VAN PARK 

mailto:buyckjan@gmail.com


 

 

 

 

 

 

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 / 0478 44 50 91 
marc.roland3@gmail.com 
 
 

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: 
Hilde Rolus 
03 440 20 17 
hilde.rolus@skynet.be 

Jos Wellens 

0475 21 42 36 

Jos.wellens700@gmail.com 

en wijkverantwoordelijken 

 

 

 

Aan alle medewerkers 

onze dank voor hun zeer 

gewaardeerde bijdragen 

 

Rekeningnummer OKRA 

BE31 7310 0711 8155 

KRED BEBB 

Nu de coronamaatregelen het weer toelaten, neemt OKRA, regio Antwerpen,  ons mee naar  

Waterloo en het “ glazen dorp “ Overijse. 

 

Een autobus komt ons aan het Grijpegemplein ophalen op een nog mede te delen VROEG uur om, 

na een ochtendkoffie met koek, een gegidst bezoek te brengen aan het vernieuwde  

Memoriaal Waterloo 1815.  

 

Vooral de indrukwekkende 3D-film over de door Napoleon verloren veldslag mag u niet missen. 

Nadien volgt er een driegangenmenu met inbegrepen drank. 

 

Na het middagmaal is er keuze uit een erfgoedwandeling in Overijse of vrije tijd.  

 

Daarna brengen wij nog een bezoek aan een druiventeler met proevertjes en gelegenheid tot  

aankopen van overheerlijke druiven. 

Dit alles coronaproof en onder voorbehoud van de alsdan geldende coronamaatregelen. 

 

Zoals steeds moest ik 3 keuzedata opgeven, waarbij onze voorkeur uitgaat naar achtereenvolgens  

woensdag 15 september, woensdag 22 september en donderdag 23 september.  

Welke dag het wordt, hangt o.m. af van het aantal inschrijvingen, ook van andere trefpunten.  

Er worden per dag 2 bussen ingezet. 

 

Iedereen kan mee aan de prijs van 60 € voor leden en 72 € voor niet-leden. 

INSCHRIJVEN BIJ ONDERGETEKENDE VOOR UITERLIJK 8 JULI.  

 

Annulatiekosten na 8 juli: 30 € p.p. , maar u laten vervangen, kan altijd. 

De facturatie gebeurt op het aantal inschrijvingen op 8 juli, maar de factuur wordt ons pas  

toegestuurd na de daguitstappen (als OKRA zeker is dat ze zijn door kunnen gaan).  

 

U kan dus nog overschrijven tot 10 dagen voor de afreisdatum op rekening van OKRA-Bernadette 

BE31 7310 0711 8155,  

MAAR ALLEEN ALS U TIJDIG INSCHREEF. 

 

Info : Jan Buyck – 03/288.43.91 – buyckjan@gmail.com 

DAGUITSTAP 15, 22 OF 23 SEPTEMBER 

WATERLOO EN OVERIJSE 


