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BESTUURSMEDEDELINGEN 

De vakantie is voorbij. 

Ook voor OKRA begint in september het  

nieuwe werkjaar. 

Alles gaat terug zijn gewone gangetje. 

We turnen, lijndansen en spelen curling.  

Omdat deze drie sportonderdelen niet 

onze sterkste kant zijn op financieel  

gebied, vragen we om eens extra uw best 

te doen en een keertje te komen turnen, 

lijndansen en curling spelen. 

Het is voortreffelijk georganiseerd  

en misschien krijg je de smaak wel  

te pakken. 

Uiteraard blijft “sport” bij ons hoog in 

het vaandel staan. Zeker het  

termpowandelen op maandagochtend 

kent een sterke opgang! 

 

Ook op cultureel vlak is er al een voorlo-

pig schema opgemaakt voor volgend sei-

zoen en er zijn interessante zaakjes bij. 

Ook de feesten blijven hun gangetje gaan  

en misschien verschijnt onze traditionele 

quiz terug op ons programma. 

Op financieel vlak trekken wij ons plan. 

Onze nieuwe penningmeester, Walter  

Vandenbussche, heeft blijkbaar alles  

“in de sacoche”. 

Uw bestuursteam heeft er nieuwe moed 

in. Nu jullie nog! 

De groeten 

 

Guy Verhemeldonck 

 

 

De felle zonnewarmte wordt milder 

en een weerspreuk geeft de info:   

Als ’t schoon weer is met Sinte- Giel 

(Egidius (1/9) blijft het zo tot Sint 

Michiel (29/9).  

We hebben in elk geval wat mogen 

puffen voorbije zomer… 

Dat heeft onze medewerkers er niet 

van weerhouden een aangenaam, 

sportief programma  aan te bieden, 

soms was het wel heet, soms nat, 

maar in ieder geval zeker de moeite 

om mee te maken. 

De lijndansers deden er nog een 

schepje bovenop, ze dansten 

overuren en starten al “officieel” op  

1 september. Kom ‘ns meedoen op 

vrijdagvoormiddag! 

Je kent ons aanbod, je mag er gerust 

mee uitpakken tegen je vrienden en 

een gratis test-activiteit kan 

misschien de zin “om mee te doen” 

vergroten; zelfs een cursus “Veilig 

elektrisch fietsen in groep” is een van 

onze programmapunten.   

We mogen met gerust gemoed dank 

je zeggen voor de zorg waarmee onze 

medewerkers de activiteiten van het 

voorbije jaar “aangeboden” hebben 

en  dezelfde aandacht en zorg zal je  

ondervinden bij deelname aan een 

goed, ontspannend,  gezellig, 

cultureel of sportief aanbod. En dat 

noemen ze dan een “werkjaar”… 

Breng je vrienden mee !                                 

   groeten van Conny 

.  
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St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem 

BEWEGINGSPROGRAMMA VOOR SEPTEMBER 2017 

TURNEN LIJNDANSEN 

TEMPOWANDELEN 

Bewegen en in beweging blijven zal zoals altijd heel 

centraal blijven staan. Bewegen 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  

2017-2018 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.  

We starten op donderdag 14 september.  

 Onze turnjuf  Monik VERBEECK is dan terug uit 

vakantie en zal weer vooraan staan  om ons  aan te 

zetten tot enthousiast meedoen. We hebben van ons 

bestuur groen licht gekregen om voort te doen vol-

gens 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 

2017-2018. 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. 

We gaan van start op vrijdag 1 september. 

Onze danslustigen hebben op eigen initiatief de va-

kantierust wat ingekort en zijn daardoor al klaar 

voor de start. 

Nu staat Yvonne DAANS daar weer om met jullie 

het nieuwe seizoen in te stappen. Zij zet haar beste 

beentje voor om leuke danspasjes aan de vrouw-

man te brengen. 

Maar we hebben ook hier enkele nieuwen nodig om 

het lijndansen betaalbaar te houden. Onze dans-

groep is een fijne ploeg, dansen graag en zorgen dat 

nieuwelingen er zich vlug thuis voelen. 

AFSPRAAK: 

Vrijdag 1 september 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. 

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 4 september wordt het ernst.  

Dan start het seizoen 2017-2018. 

We werpen ons vakantiepetje af en gaan er voor. 

We hopen dat de belangstelling van meer dan 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. 

Tempowandelen 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. Onze jongste telg is de derde groep die op  

3 juli het levenslicht zag. 

We werken nu 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. 
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Het is tof fietsen langs de groene ruimten in onze omgeving. 

Dat kan jij ook beleven wanneer je met ons mee rijdt op woensdag 13 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. 

WOENSDAG 13 SEPTEMBER: FIETSWANDELING 

De datum, vertrekuur en -plaats staan   

nu vast: woensdag 20/09/2017 om 9u  

ten laatste aan het Grijpegemplein. 

Bernadette mag met 25 deelnemers  

de bus vullen samen met 24 deelnemers 

van Kontich Centrum.  

De bus is daarmee vol en enkel indien  

er bij ons afzeggingen zijn, kan ik nog   

vervangers aanvaarden. 

 

PROGRAMMA : 

- Ochtendkoffie (twee tassen) met  

5 proevertjes in de familiale 

likeurstokerij "De Klok " in  

SERSKAMP, gevolgd door een 

bedrijfsbezoek.  

 

Volgende ambachtelijke producten 

worden daar volgens traditionele            

                                                     

methodes gemaakt: advocaat, krieken  

op jenever, winterkoffie, citroen-,  

vanille-, chocoladejenevers, likeuren, 

pralines en allerhande delicatessen en 

streekproducten. Dit alles is uiteraard  

ook aan te kopen in de winkel en als 

aandenken krijgt U een piepklein flesje 

jenever naar keuze mee. 

 

- Middagmaal in het gekende restaurant  

" Biezenhof " in AALTER, waar U de 

door U gekozen palingbereiding of 

tournedos krijgt opgediend.  

Diegenen die geen specifieke 

palingbereiding hebben opgegeven, 

krijgen paling in het groen.  

Er is als dessert ijs toe. 

 

- Gegidste rondrit door het 

MEETJESLAND, eindigend in het 

provinciaal streekcentrum 

"Huysmanshoeve", alwaar U naar keuze 

aan een OKRA zoektocht of aan 

volksspelen of aan een wandeling kan 

deelnemen of in de cafetaria nog veel 

lekkers en streekbieren kan proeven. 

 

- Om 17u30 stipt vertrekt de bus naar 

huis. 

 

INFO : Jan BUYCK 03/288.43.91 

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 

DAGUITSTAP: “PALINGFESTEIN” MEETJESLAND 
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Laat jullie vooral niet afschrikken  

door de titel maar voor de 8 km is  

toch stevig wandelschoeisel 

aanbevolen.  

 

Naargelang de weersomstandigheden 

zouden er wel enkele slijkerige paden 

kunnen voorkomen. 

 

Na een lange, rechte “beklinkerde”  

weg langs al of niet mooie villa’s  

slaan we een brede bosweg in.  

 

Verderop zullen we nog andere  

“koterijen” tegenkomen van  

bosbewoners.  

 

Aan knooppunt 48 slaan de wandelaars 

linksaf en de “stappers-avonturiers” 

rechtsaf.  

 

 

 

Een stukje van ongeveer 1 km, langs  

een maïsveld, zullen de beide groepen  

in tegengestelde richting doen maar de  

kans om elkaar er te ontmoeten is 

echter zeer klein. 

 

De stappers zullen links en rechts wat 

weien tegenkomen waar paarden, groot 

en klein, proberen iets eetbaars te 

vinden.  

 

Diegene die wat paardenmest wilt 

hebben voor in zijn tuin neemt best een 

“schuppeke en een plastieken zakske” 

mee. Maar trapt er vooral niet in want 

het ruikt niet zo lekker; ik spreek van 

ondervinding!  

 

 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER: WANDELING 

Op avontuur in Sint-Job, maar niet op een ezel zonder kop 

Variatie op het Antwerps volksliedje: En we rije nor Sint-Job 
 

En we rije nor Sint-Job oep nen ezel oep nen ezel                 En zoe rije we te peerd oep nen ezel oep nen ezel  

En we rije nor Sint Job oep nen ezel zonder kop                   En zoe rije we te peerd oep nen ezel zonder steert  

Vervolg blz 5 
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Om 14u begint voor ons het derde  

CURLINGseizoen in het Jongeren  

Ontmoetingscentrum  

“JOC CENTRAAL”  

aan de Lusthovenlaan10, te  

2640 Mortsel. 

Curling is een toffe sport.  

 

We hebben die al eens zien beoefenen  

op TV of tijdens een van onze  

wintervakanties in Oostenrijk of  

Zwitserland waar zij dat op ijs spelen.  

 

Voor ons bestaat er nu een versie die  

op een groene mat van 10x2m kan  

gespeeld worden. 

 

Je speelt het met minimum twee  

ploegen van 1 tot 4 personen.  

Men tracht 4 blauwe en 4 gele  

schuifkegels zo dicht mogelijk bij de 

witte stip op de mat te schuiven.  

 

Volgens de positie van uw kegels  

(de 4 blauwe en voor de andere ploeg  

de 4 gele) op de mat worden punten  

toegekend.  

 

Het team dat na een ronde de meeste 

punten heeft behaald wint die ronde. 

 

Net zoals petanque is curling een rustig  

aangenaam spel dat sociale contacten  

bevordert. 

 

Vrijdag 22 september staan de  

schijfkegels om 14u weer voor ons 

klaar en starten we onder leiding van 

Rosita VAN VARENBERG en haar 

echtgenoot Freddy VAN OOYEN. 

 

Er zijn terplekke dranken te verkrijgen 

aan zeer democratische prijzen  

(bv. Duvel 1,50€ en Porto 1,20€). 

 

Info: Rosita VAN VARENBERG en  

         Freddy VAN OOYEN  

                       03/440.47.94  

VRIJDAG 22 SEPTEMBER: CURLING OP TAPIJT 

Met een beetje acrobatie geraken  

we gemakkelijk voorbij enkele grote 

plassen. Uiteindelijk zullen we het  

Domein De Poppelaer betreden dat 

deel uitmaakt van het Kempens  

Landschap.  

Het grenst ook aan het Kristus  

Koninginstituut, een school voor  

buitengewoon onderwijs.       

 

Naar het einde toe komen we in een 

“speelzone”. Wie echter te moe is van 

al die avonturen stapt rustig verder 

naar een leuke instelling waar we  

kunnen bekomen bij een fris drankje  

of iets dergelijks. 

Veel plezier zonder ezel! 

Harry 

 

Vertrek om 13u aan het Atrium met 

een aantal auto’s en kostendelend  

meerijden. 

 

Info:  

 

Harry Vanden Wijngaert  

                      03/449.77.72  

                      0485/53.53.07 

           Jos Wellens                     

                      0475/21.42.36                                  
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WOENSDAG 27 SEPTEMBER: DAGFIETSTOCHT 

KLEIN BRABANT 

Voor onze eerste najaarstocht kronkelen 

we langs weiden en akkers naar Boom. 

Daar steken we de Rupel en het  

Zennekanaal over. Dan rijden we richting  

Breendonk Klein-Brabant binnen.  

In de schaduw van de Duvel-brouwerij 

kunnen we in “Paepenheide” picknicken.  

‘s Namiddags komt de natuur extra tot 

zijn recht. 

De Kruisheide, het Lippelobos en  

natuurgebied Tekbroek leiden ons naar 

het centrum van Puurs.  

Langs de spoorweg komen we via Sauvegarde terug aan de Rupel.  

Na 52km voorzien we een laatste tussenstop in Kontich. 

Denk aan je picknick, reservedrank, een snackje, regenbescherming en  

fietsherstelmateriaal. 

Vertrek aan het Atrium om 9u30.  

Info: Jos Wellens     0475.21.42.36 

Hof te Melis in het Lippelobos 

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 op de  

openbare weg 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.  

De cursus gaat door op  

vrijdag 6 oktober 2017  

om 13u30 in het Atrium. 

Wie deelneemt komt met de fiets 

(gewone of elektrische) naar het Atrium. 

 

Aanmelden is verplicht en dat kan tot 

dinsdag 26 september 2017.  

MAAR 25 DEELNEMERS IS HET 

MAXIMUM. 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. 

VRIJDAG 6 OKTOBER: CURSUS 

VEILIG ELEKTRISCH FIETSEN IN GROEP 
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Het verhuursucces van het Atrium  

noopt ons uit te wijken naar een  

andere weekdag.  

Op vrijdag 13 oktober is het ook lijndansen  

in het Atrium. Daardoor ziet ons programma 

er nog iets anders uit.  

Onze mosselploeg kan maar starten  

met de voorbereidingen om 10u30 vandaar  

de nieuwe aanpak. 

Vrijdag 13 oktober vertrekken we stipt om 

13u aan het Atrium voor een namiddag 

genietend fietsen.  

We houden geen caféstop….dus  

voorziet u van wat drinken. 

Rond 16u30 zijn we terug aan  

het Atrium. Na een aperitiefje wacht  

ons een heerlijk mosselfestijn dat  

ons door Guy en zijn kornuiten  

volgens een eeuwen oud recept  

wordt klaar gemaakt.  

We kunnen jullie dit aanbieden voor  

15 € per persoon, administratieve  

kosten (1 €) inbegrepen.  

De dranken aan tafel zijn voor  

eigen rekening. 

Wie van de fietsers geen mosselen  

lust kan een koude schotel bestellen. 

Aanmeldingen gebeuren tot uiterlijk dinsdag 

3 oktober 2017 (tot 17u) in het Atrium met 

15 € per persoon onder briefomslag.  

Dit kan ook door overschrijving van 15 € op 

rekening BE31 7310 0711 8155 van Okra 

St.Bernadette met vermelding “ Mosseltocht 

M-voor mosselen, K-voor koude schotel” 

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. 
 

VRIJDAG 13 OKTOBER: MOSSELFIETSTOCHT 

DAN NOG EEN BLIK OP OKTOBER 

LET OP!  JA HET IS OP EEN VRIJDAG 

VOORSTEL CULTUURPROGRAMMA 2017/2018 

WO. 20/09/2017 : Daguitstap met bus naar het Meetjesland - Palingfestijn 

DO. 19/10/2017 : Daguitstap met eigen vervoer naar het Gasthuismuseum in Geel en  

                             Art  Center Hugo Voeten in Herentals. 

WO. 22/11/2017 : Halve daguitstap met de trein naar "Het Zotte Kunstenkabinet"  

                              in Mechelen 

WO. 13/12/2017 : bedrijfsbezoek "De Brug" in Mortsel: 's morgens om 10u met  

                              broodjesmaaltijd in de kantine van het bedrijf. 

WO. 24/01/2018 : Maurice Verbaet Art Center in Antwerpen met tram 7 (vroegere AWW). 

WO. 14/02/2018 : Kunst op de campus Middelheim met de koloniale hogeschool. 

WO. 21/03/2018 : Automuseum in Brussel met trein en metro. 

WO. 18/04/2018 : DIVA - het nieuwe diamant- en zilvermuseum met tram 7 of 15. 

WO. 30/05/2018 : Benelux rederij : Boottocht op de Leie. Daguitstap met de trein. 

WO. 20/06/2018 : "Busje komt zo" in Wetteren met bezoek aan kasteel van Laarne. 



 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever 
Conny Pirée-Roelandts 
Doolhoflaan 44 
2640 Mortsel 

03 449 50 80 

 

Administratief  

verantwoordelijke 
Ann Deckers 
03 440 49 98 
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 
03 605 66 28 
stevens_herman@skynet.be 
www.okrabernadette.be 
        

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

Financiën 
Waltetr 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 

 

 

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 

Vr.1 Start Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma 4 t/m Vr.8 Fietsvakantie Corsendonk Singel 75 9u30 - 

Ma.4 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 2 

Di.5 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.7 GEEN TURNEN - - - 

Vr.8 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.11 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 2 

Di.12 OKRA-Bestuursvergadering Nevenruimte 9u30 - 

Di.12 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.13 Fietswandeling  Hugo Atrium 13u30 3 

Di.14 Styart Turnen Atrium  9u en 10u 2 

Vr.15 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.18 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 2 

Di.19 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.20 Daguitstap Meetjesland Grijpegempleinj 9u 3 

Do 21 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.21 Wandelen - Sint Job Atrium 13u 4 

Vr.22 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Vr.22 Curling JOC 14u 4 

Ma.25 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 2 

Di.26 Afsluiten inschrijving: Cursus elektrisch fietsen __- -_ 6 

Di.26 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.27 Dagfietstocht - Klein Brabant Atrium 9u30 6 

Do.28 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.29 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.2okt Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 2 

Di.3okt Afsluiten inschrijving Mosselfietstocht - - 7 

Di.3okt Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.5okt Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.5okt OKRA-Modeshow Atrium 14u - 

Vr.6okt GEEN LIJNDANSEN - - - 

Vr.6okt Cursus “Veilig elektrisch fietsen” Atrium 13u30 6 

DAT ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2017 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be

