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SEPTEMBER
Vroeger was dit de zevende maand - ook
oogstmaand - wat verwijst naar het
oogsten van de graangewassen. Het
werk op de akker was voor het grootste
deel achter der rug.
Voor een vereniging is september
dikwijls de start van een nieuw werkjaar
en onze club start inderdaad ook het
nieuwe werkjaar.
Wat voorbij is was dikwijls een schot in
de roos. Dank je wel aan de moedige
medewerkers die telkens weer een of
ander idee uitwerkten en er de nodige
info daar rond in ons maandkrantje
lieten verschijnen.
De deelnemers kregen de nodige info en
de afwezigen hadden dikwijls ongelijk.
De lijndansers vroegen zelf hun
activiteit te mogen doorzetten gedurende
de vakantieperiode, wat nog vier extra
lijndanslessen, met succes, aan de
dansers werd aangeboden.
Als je dit leest heb je dan geen zin om
"ook mee te doen"? Het nieuwe
jaarprogramma biedt gezellige, gezonde,
gemoedelijke bezigheden.
Raadpleeg regelmatig 't Hoffe Riethje en
laat het dan maar herfst en winter
worden. Onze club zorgt dat jij je niet
verveelt!
Een grote "Dank je wel" aan onze
medewerkers. Zij houden er demoed in!
Jij ook?
Groetjes van Conny.

BESTUURSMEDEDELINGEN
Maak uw boekentassen al maar in orde want
het nieuwe schooljaar gaat beginnen. Ook
voor OKRA begint een nieuw werkjaar.
Voor het najaar zijn voorlopig dezelfde
activiteiten en/of feestelijkheden gepland.
Er kan altijd wat verbeterd worden en
daarom rekenen we een beetje op onze leden
om wat bij te sturen en eventueel suggesties
te doen.
Ook voor ons wordt het leven wat duurder.
Je zal dit wel merken door een verhoging
van het lidgeld en de inschrijvingen voor ons
Kerstfeest. (over het lidgeld hebben we geen
zeggenschap.)
Volgens onze penningmeester moeten we
zeker onze kastoestand in het oog houden.
Kortelings zullen we navraag doen naar uw
GSM nummer. We willen namelijk iets
uitwerken zodat iedereen op hetzelfde
moment wordt ingelicht of een activiteit
wordt afgelast of doorgaat, (zie afgelastingen
door regen of warmte).
We willen ook nog eens benadrukken altijd
tijdig in te schrijven voor een activiteit met
vermelding van uw juiste naam en de juiste
afzonderlijke activiteit (dus nooit inschrijven
voor twee of drie activiteiten tegelijkertijd).
En profiteer nog goed van het
najaarszonnetje.
Grtjs,
Guy Verhemeldonck

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem
ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR SEPTEMBER 2018

We gaan ons 29ste sportseizoen in.
Bewegen en in beweging blijven staat voor ons op de hoogste trede, want het is de sleutel
tot gezond ouder worden. Op voorwaarde natuurlijk dat we gevrijwaard blijven van ziekten.
Maar toch zal dan je opgebouwde weerstand helpen het beter te doorstaan. Fitheid door
bewegen geeft ons positieve reacties bij valpartijen. Op onze leeftijd kunnen we valpartijen
beter vermijden om de dikwijls zware gevolgen.
Meerdere van onze leden hebben al heel wat jaartjes op de teller, maar dank zij hun
onderhoudend bewegen voelen zij zich nog dapper en jong van hart. We hebben in onze
rangen negentigers, tachtigers die nog gezwind aan onze sportactiviteiten meedoen en zich
daarvoor blijven inzetten.
Eind juli heeft ons bestuur het budget voor 2018-2019 besproken en opgesteld. We stonden
versteld van de enorme bedragen die bij onze vereniging binnen komen en uitgaan. We
kunnen de vergelijking met een KMO gerust doorstaan. Maar dan een KMO uitsluitend
gerund door onbezoldigde vrijwilligers. Dat is iets waar we fier over mogen zijn.
Toch willen we onze leden voorhouden dat achter elk aanbod heel wat aan inzet vooraf gaat.
Het is dan ook spijtig dat we voor sommige initiatieven iets te weinig respons krijgen.

TURNEN

LIJNDANSEN

We starten op
donderdag 13 september.
Onze turnjuf Monik VERBEECK is dan
terug uit vakantie en zal weer vooraan
staan om ons aan te zetten tot
enthousiast mee doen. We hebben van
ons bestuur groen licht gekregen om
voort te doen volgens de huidige formule,
omdat zij overtuigd zijn van het belang
van deze discipline voor de gezondheid
en fitheid van onze leden. Maar er moet
volk bijkomen en de regelmaat moet
centraal gezet worden om alles betaalbaar
te houden. Dus beste turnsters en turners
jullie zijn onze beste reclame.
We starten opnieuw met twee lessen:
om 9u voor de matjes; om 10u05 voor
zij die bepaalde oefeningen liever niet
meer al liggend doen.
Ons bestuur investeert in beweging, maak
er gebruik van. We doen het voor jullie
gezondheid en goed voelen. Wij wensen
jullie een tof seizoen 2018-2019.

We gaan van start op vrijdag 7 september.
In juli hebben onze danslustigen op eigen
initiatief de vakantierust wat ingekort en
zijn klaar voor de nieuwe start.
Yvonne DAANS, hersteld van haar kwetsuren staat weer klaar om met jullie het nieuwe seizoen in te stappen. Zij zet haar beste
beentje voor om leuke danspasjes aan de
vrouw-man te brengen, zoals we dat gewoon zijn van haar.
Maar we hebben ook hier enkele nieuwen
nodig om het lijndansen betaalbaar te houden. Onze dansgroep is een fijne ploeg, dansen graag en zorgen dat nieuwelingen er
zich vlug thuis voelen.
AFSPRAAK:
- Vrijdag 7 september 2018 van 9u30 tot
10u30 in het Atrium.
- En daarna elke vrijdagmorgen
- bijdrage: 2€ per les
- lid zijn van OKRASPORT
of het worden
- uw enthousiasme en trouwe
aanwezigheid
Info: Rosita Van Varenberg 03/440.47.94.

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.
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TEMPO WANDELEN
De hoogzomermaandagen brachten ons samen om in de frisse morgen het Fort 5 van
Edegem met 20 tot 25 deelnemers onveilig te maken.
Maar vanaf 3 september wordt het ernst. Dan start het seizoen 2018-2019.
We werpen ons vakantiepetje af en gaan er voor. We hopen dat de belangstelling van
om en bij de 20 blijft aanhouden. Maar aantallen zijn voor ons niet zo belangrijk.
Het is meer te doen om wat jullie zelf beleven aan dat uurtje sportieve inzet.
Tempo wandelen is een goed alternatief voor joggen, zeker voor ons ouderen. Onze
gewrichten worden minder belast en de aerobe resultaten blijven nagenoeg gelijk.
Zegt het U iets om de week sportief in te zetten en om samen met gelijkgezinden een
uurtje in open lucht intensief te sporten, dan zien wij U graag komen.
Sinds juli 2017 werken we in 3 groepen: 1. De super snelle 2. De snelle
3. De genieters van een toffe maandagmorgenwandeling.
Geïnteresseerden komt maar af!
Afsraak: om 9u30 Atrium St.Bernadettestraat 7, of parking Fort 5 tegenover
College, Rogier Van der Weydenstraat, Edegem.

VERJAARDAGSKAARTEN
Al meer dan 50 jaar bedenken we onze jarige leden met een leuke attentie, een
verjaardagkaartje als teken dat we aan hen denken. Simonne doet met zorg de
organisatie van de bedeling langs onze contactpersonen (die het clubblad
ronddragen). We weten ook dat dit initiatief echt gewaardeerd wordt door de leden.
Een tijdje spelen we al met de gedachte om aan die kaartjes een eigen
OKRA - karakter te geven. In onze rangen zijn er mensen die het in zich hebben om
zulke kaartjes te maken. Misschien willen die dat wel doen voor onze jarigen.
We hebben per maand zo’n 25 kaartjes nodig, 30 met de reserve.
Wanneer we 1x per maand met 4 à 6 personen op een dinsdagnamiddag bv. zo’n 5 à
6 kaartjes maken, in een techniek die je zelf kiest: aquarel, schilderen, collage, enz,
moet dit toch mogelijk zijn. Over welke dinsdag is nog overleg nodig.
Geen opgelegde onderwerpen, elk legt zijn eigen initiatief aan de dag.
Samen aan iets werken schept banden en kan ook gezellig zijn.
Ik wacht op jullie reacties.
Hugo Hosteaux 03/449.66.63 0495/92.55.30.
hugo.hosteaux@telenet.be

WOENSDAG 12 SEPTEMBER: FIETSWANDELING
Het is tof fietsen langs de groene ruimten in onze omgeving.
Dat kan jij ook beleven wanneer je met ons mee rijdt op woensdag 12 september.
Aan een matig tempo belanden we aan onze drankstop.
We kunnen er dan terug tegenaan voor de tocht naar huis.
We starten stipt om 13u30 aan het Atrium.
Tochtleiding: Hugo HOSTEAUX 03/449.66.63 0495/92.55.30.
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WOENSDAG 19 SEPTEMBER
BEZOEK AAN DE RUIEN EN/OF MUSEUM DE REEDE
Op vraag van enkele Okra-tjes, die absoluut in Antwerpen ondergronds willen gaan,
organiseren wij om 14u een stevige en modderige wandeling met gids door de
Ruien, Suikerrui 21, 2000 Antwerpen, die NIET GESCHIKT is voor leden met
een beperkt gezichtsvermogen en/of beperkte mobiliteit.
Voor de tocht zelf krijgt u ter plaatse laarzen en een beschermpak. U neemt uw eigen
schoenen, samen met uw andere persoonlijke zaken, mee in een rugzakje, dat u
eveneens ter plaatse krijgt.
De temperatuur in de Ruien is constant tussen de 13° en 16° en u moet u dus niet te
warm kleden. Er wordt wel iedereen aangeraden een lange broek te dragen.
Fotograferen is niet toegelaten.
Diegenen, die deze wandeling van bijna 2 uur niet willen meedoen, maar toch eens
willen ruiken aan de Ruien, is er de mogelijkheid om een boottochtje van amper
een kwartiertje mee te maken om 13u30, vooraleer zij het museum DE REEDE,
Ernest Van Dijckkaai 7, 2000 Antwerpen, om 14u30 gaan bezoeken, eveneens
met gids.
De Reede is een privé-museum met uitsluitend een verzameling van grafische
werkjes onder de vorm van litho's, gravures, etsen, houtdrukken of tekeningen.
De verzameling steunt op werken van GOYA, Edvard MUNCH, Félicien ROPS en
momenteel kan u er uitzonderlijk de originele gravure van "De Schreeuw" van
Edvard MUNCH bewonderen. Er loopt tevens een tijdelijke tentoonstelling van de
werken van Kurt PEISER "Tussen Troost en Tristesse".
Voor beide activiteiten zijn de eerste 15 personen ingeschreven liefst door
overschrijving op rekening van OKRA St.Bernadette BE31 7310 0711 8155 of
contant met gepast geld onder briefomslag met vermelding van uw naam.
Bijeenkomst ter plaatse:
- om 13u30 : boottochtje De Ruien + museum De Reede : 15€
- om 14u : uitsluitend wandeling De Ruien : 20€
- om 14u30 : uitsluitend museum De Reede : 10€
Een beetje moeilijk, aan het bedrag dat u overschrijft weet ik aan welke activiteit u
deelneemt.
De wandeling in de Ruien is éénmalig en daar dienen wij met 15 personen te zijn,
doch voor diegenen die in feite graag beide activiteiten voltijds hadden gedaan,
wordt het bezoek aan het museum De Reede herhaald op een nog af te spreken
maandagmiddag, ook voor diegenen die op woensdagnamiddag uit de boot zijn
gevallen, maar met een minimum van 10 personen en maximum 15 personen.
Na afloop van beide activiteiten is er een drink in ons huiscafé op de hoek van de
Suikerrui en de Ernest Van Dijckkaai.
Info:Jan BUYCK-tel.03/288.43.91- buyckjan@gmail.com
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DONDERDAG 20 SEPTEMBER: JUTSE PLASSENPAD

De Jutse Plassen

In OKRA-magazine van oktober 2017 verscheen een artikel met als titel Wandelen
op het tempo van trage wegen. Trage wegen zitten al enkele jaren in de lift en in
heel wat gemeenten komen initiatieven tot stand om ze te herwaarderen.
Niet zover van bij ons, in Koningshooik heeft een werkgroep zo’n zestal
wandellussen uitgetekend voor in totaal 40 km waarvan zowat 20 km trage weg is.
Eén van deze wandelingen, het Jutse Plassenpad hebben we uitgekozen om kennis te
maken met de Lierse Wandeltuin zoals Koningshooik ook wel eens wordt genoemd.
We voorzien een korte en lange wandeling.
Samenkomst aan het Atrium om 13:00u. Kostendelend meerijden kan aan 2€ p/p.
Info: Marc 0478/44.50.91 Théo 0497/13.64.59

WOENSDAG 26 SEPTEMBER: DAGFIETSTOCHT
Lier, Nijlen en de Bossen van
de Merode in Herenthout
Omwille van de weersomstandigheden kon deze
tocht die reeds gepland was op 28 maart 2018,
toen niet doorgaan maar hopelijk lukt het nu wel.
Deze dagtocht van +/- 60 km is een
variant van de mooie Diamantroute.
In onze fietszak nemen we picknick, drank,
regenkledij en wat plakgerief mee.
We vertrekken om 9u30 aan het Atrium.
Info: Marc Roland 0478 44 50 91.
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DONDERDAG 4 OKTOBER: BEDRIJFSBEZOEK UMICORE

Mede dank zij één van onze leden, de genaamde Harry, verkregen wij de
mogelijkheid om Umicore Precious Metals Refining te bezoeken, de grootste en
meest geavenceerde recyclage-eenheid voor edele metalen in de wereld.
Ze werd gebouwd om op een efficiënte en milieuvriendelijke wijze edele en andere
non-ferrometalen terug te winnen uit een breed gamma van materialen afkomstig uit
sectoren zoals electronica, fotografie, autoindustrie, petrochemie en
petroleumraffinage.
Zo wordt er uiteindelijk per jaar b.v. 2.400 ton zilver geraffineerd, zelfs 100 ton
goud en kleinere tonnages van de platinagroep.
Van welke restmaterialen, hoe en hoeveel is uiteraard het voorwerp van ons bezoek
in een begrijpbare uitleg.
Daar wij een autobus hebben gehuurd, kunnen wij op de uitgestrekte
bedrijfsterreinen zelf rondrijden en krijgen wij wellicht toegang tot één van de
productieëenheden, waar ge anders alleen maar van veraf naar kunt kijken vanop het
hoofdgebouw.
De eerste 25 ingeschrevenen mogen mee. Iedereen dient voor uiterlijk
15 september zijn naam en voornaam op te geven, zoals die voorkomt op zijn of
haar identiteitskaart, daar er individuele toegangsbadges worden aangemaakt.
De aanbevolen kledij is: lange broek, bedekte armen, gemakkelijke, gesloten en plat
schoeisel. Fotograferen op de site is verboden. Indien u in het bezit bent van oude
of kapotte GSM's of smartphones, dan mogen deze meegebracht worden en
gedeponeerd worden in een zuil in de receptieruimte. De batterij dient er al
uitgehaald te worden en afgegeven te worden aan de receptioniste.
Het bezoek zelf is gratis, de bus niet en daardoor dient de kostprijs van de bus door
25 personen gedeeld, hetzij 16,oo € p.p., over te schrijven op rekening
OKRA St. Bernadette BE31 7310 0711 8155.
De autobus van VAN BOGGET komt ons halen om 13u15 aan het Grijpegemplein
op de grens van Mortsel en Edegem.
Geen ander vervoer naar Umicore is toegelaten.
Info: Jan BUYCK - tel 03/288.43.91
of de dag zelf 0486/60.09.80
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NOG EEN BLIK OP OKTOBER
VRIJDAG 12 OKTOBER: MOSSELFIETSTOCHT

Het verhuursucces van het Atrium noopt ons
uit te wijken naar een andere weekdag.
Op vrijdag 12 oktober is het geen
lijndansen. Yvonne gaat op cursus.
Onze mosselploeg kan in de voormiddag
starten met de voorbereidingen.
Vrijdag 12 oktober vertrekken we stipt om
9u30 aan het Atrium voor een voormiddag
genietend fietsen.
We houden geen caféstop….dus zorg voor
wat drinken.
Rond 12u30 zijn we terug aan het Atrium.
Na een aperitiefje wacht ons een heerlijk
mosselfestijn dat ons door Guy en zijn
kornuiten volgens een eeuwenoud recept wordt
klaar gemaakt.
We kunnen jullie dit aanbieden voor 15,00€ per
persoon, administratieve kosten (1,00€)
inbegrepen.
De dranken aan tafel zijn voor eigen rekening.
Wie van de fietsers geen mosselen lust kan
“Vol au vent” bestellen.
Aanmeldingen gebeuren tot uiterlijk dinsdag
2 oktober 2018 ( tot 17u) in het Atrium met 15,00€ per persoon onder briefomslag.
Dit kan ook door overschrijving van 15,00€
op rekening BE31 7310 0711 8155 van
Okra St.Bernadette met vermelding “ Mosseltocht M-voor mosselen,
V voor “Vol au vent”
De partners van de fietsers zijn eveneens welkom en ook zij die jaren aan onze
fietstochten deelnamen en nu door omstandigheden of gezondheidsredenen dat niet
meer kunnen. Tot dan.
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DATUM

ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2018

Ma.3
Di.4

Start Tempo wandelen

Atrium/Fort 5

9u30

3

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Vr.7
Ma.10
Di.11

Start Lijndansen
Tempo wandelen
OKRA-Bestuursvergadering - Guy

Atrium
Atrium/Fort 5
Atrium

9u30
9u30
9u30

2
3
-

Di.11

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Wo.12

Fietswandeling

Atrium.

13u30

3

Do.13

Start Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.14

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Ma.17

Tempo wandelen

Atrium/Fort 5

9u30

3

Di.18

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1-

Di.18

Ouderenadviesraad

Meerminnehof

14u

-

Wo.19

Bezoek Ruien en/of De Reede

Ter plaatse

Zie artikel

4

Do.20

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Do.20

Wandelen op tempo van de trage wegen

Atrium

13u

5

Vr.21

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Ma.24

Tempo wandelen

Atrium/Fort 5

9u30

3

Di.25

Clubnamiddag

Atrium

13-17u

1

Wo.26

Dagfietstocht Herenthout

Atrium

9u30

5

Do.27

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.28

Lijndansen

Atrium

9u30

2

Ma.1okt
Di.2 okt

Tempowandelen
Clubnamiddag

Atrium/Fort 5
Atrium

9u30
13-17u

3
1

Di.2 okt

Afsluiten aanmelding mosselfietstocht

-

-

7

Do.4okt

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Do.4okt

Bedrijfsbezoek Umicore

Grijpegemplein

13u15

6

Vr.12okt

Mosselfietstocht

Atrium

9u30

7

Verantwoordelijke uitgever
Conny Pirée-Roelandts
Doolhoflaan 44
2640 Mortsel
03 449 50 80

Zorg– en
Clubverantwoordelijke
Conny Pirée-Roelandts
03 449 50 80
conny.piree@telenet.be
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verantwoordelijke
Ann Deckers
0486 37 27 68
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Herman Stevens
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stevens_herman@skynet.be
www.okrabernadette.be
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STARTEN AAN STIPT OM

Financiën
Walter Vandenbussche
0475 56 78 62

Rekeningnummer OKRA
BE31 7310 0711 8155
KRED BEBB
Cultuur
Jan Buyck
03 288 43 91
buyckjan@gmail.com
Feest - Evenementen
Guy Verhemeldonck
03 449 27 63
guy.verhemeldonck@telenet.be

BLZ

Dispatching:
Frits Dewitte
03 440 30 96
en wijkverantwoordelijken
Aan alle medewerkers
onze dank voor hun zeer
gewaardeerde bijdragen
Onze website
www.okrabernadette.be

