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Jaargang 33, nummer 9 - September 2022 

CLUBNAMIDDAG OP DINSDAG 

Op 02 september wordt ons aller HUGO HOSTEAUX 90 jaar. 
 
Hugo is en was een grondlegger van onze OKRA ST BERNADETTE. Hij heeft 
zich meer dan een halve eeuw ingespannen voor ons trefpunt. Hij was verant-
woordelijke voor verschillende zaken in ons trefpunt maar zijn grootste ver-
dienste lag in het oprichten van onze sportafdeling die momenteel nog altijd 
goed in de markt ligt. Hij heeft honderden fiets- en wandeltochten in elkaar ge-
stoken. 
Zonder Hugo hadden we zeker niet gestaan waar we nu staan. 

 
 

De officiële vakantieperiode is achter de rug. De kinderen gaan terug naar ’t school en 
het is ineens heel wat drukker op de baan. 
We hebben een zeer warme zomer gehad waar we soms moesten ingrijpen wegens de 
warmte. Gelukkig is alles vlot verlopen. 
Onze zoektocht met BBQ was een succes qua opkomst doch de opkomst voor de 
zoektocht zelf was wel wat minder. Misschien het moment om een nieuwe formule te zoeken. 
In elk geval, proficiat aan de mannen die de zoektocht in goede banen hebben geleid. Er is veel 
werk in gekropen. 
Onze kleine moederviering op dinsdagnamiddag 16 augustus, met een pateeke en een cava werd 
ook goed gewaardeerd. 
Maar we moeten verder…Het turnen, lijndansen en kegelen worden terug opgestart en voor het 
bloemschikken gaan we wachten tot oktober. 
U kan nog altijd inschrijven voor onze busreis naar het Hageland op 29 september (zie elders). Wij 
leggen uit de kas 10 € bij voor onze leden. Wij rekenen op jullie. 
Op 22 september is er onze verplichte ALGEMENE VERGADERING. (Zie elders). Wij rekenen op een 
grote opkomst. 
Ondertussen is onze fietsvierdaagse achter de rug. Proficiat voor het uitdokteren van het algemeen 
verloop. 
In SEPTEMBER start officieel ons nieuwe OKRA-seizoen. Aangezien het ledenaantal serieus achteruit 
gaat, zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Zoek eens in uw vriendenkring of geburen of er geen inte-
resse is. 
En nu…hop naar het nieuwe seizoen. 
De groetjes 
Guy VERHEMELDONCK 

UITNODIGING WORKSHOP VERJAARDAGSKAARTEN MAKEN 

 

Dinsdag 13 september strijken onze kaartenmakers weer neer om 13u30 in het Atrium. We verheu-

gen ons er op jullie allen na een deugddoende vakantie weer te zien. We weten ook dat jullie heel 

die tijd niet stil gezeten hebben en Ann mocht ook wat fijne werkjes in ontvangst nemen. Het wordt 

weer een gezellige vruchtbare namiddag. Tot dan. 

Hugo. 

Momenteel houdt hij nog toezicht vanop de zijlijn en is nog altijd de man die 
maandelijks, met onze kunstenaars, zorgt dat we onze zelfgemaakte verjaardagskaarten krijgen. 
Nogmaals proficiat Hugo, van ons allen. 

 PROFICIAT HUGO 
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ALGEMENE VERGADERING 

Op DONDERDAG 22 SEPTEMBER om 14u (tot 16u) heeft in het ATRIUM onze verplichte ALGEMENE 
VERGADERING plaats. 
Deze vergadering is verplicht, willen we aanspraak maken op subsidies van de gemeente. 
Op deze ALGEMENE VERGADERING zal door het bestuur toelichting gegeven worden over het heden, 
verleden en toekomst van ons trefpunt. Ook de algemene toestand en werkwijze wordt toegelicht. 
We hopen op een grote opkomst want zo laat je zien dat je ons werk als bestuur waardeert en 
steunt. 
Er wordt dus ook aandacht gegeven aan onze financiële toestand, de sportcultuur en alles wat erbij 
hoort. 
De aangekondigde receptie wordt door omstandigheden verplaatst naar een latere datum doch er zal 
zeker een natje en een droogje zijn voor de aanwezigen. 
Dus, stel ons niet teleur en kom eens luisteren. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste leden niet op 
de hoogte zijn van onze werking. 
En…we zijn nog steeds op zoek naar verjonging en kandidaat-bestuursleden. 
WIJ REKENEN DUS OP ONZE LEDEN OM ONS TE STEUNEN IN ONZE WERKING…WELKOM 
Guy VERHEMELDONCK. 

Begin augustus kregen we het onverwachte bericht dat Roger 
VAN DEN BUSSCHE was overleden. 
Roger was een trouw lid en wekelijks aanwezig op de dinsdagna-
middag en alle feestelijkheden. 
Hij was ook de voortrekker en stimulator van onze TONNERS op 
dinsdagnamiddag. 
Sterkte aan de familie. 
 
En... het gaat je goed ginder Roger...... 
 
Guy 

Op 20 augustus jl. konden wij reeds 36 inschrijvingen noteren voor deze volledig zelf georganiseerde 
bus uitstap, met gids in eigen rang. Wij denken dus wel het minimumvereiste aantal deelnemers van 
40 te halen om het financieel verantwoord te laten verlopen. 
Budgettair werd deze uitstap begroot op 65 euro p.p., waarvan 800 euro voor de bus of 20 euro p.p., 
voor het bedrijfsbezoek 12 euro p.p. incluis de gids, koffie met gebak en een waardebon van 4 euro 
om eventueel iets aan te kopen in de winkel, 23 euro p.p. voor het middagmaal, zodat er nog maar 
10 euro p.p. over blijft voor toegangsgelden en lokale gidsen. Alle drank zal nog zelf te betalen zijn.   
De clubkas legt 10 euro per deelnemend lid van Okra Bernadette Mortsel bij, zodat deze leden nog 
kunnen inschrijven door 55 euro over te schrijven op rekening BE31 7310 0711 8155. Niet leden 
kunnen ook nog mee, maar dan aan 65 euro p.p. Vergeet niet uw menukeuze op te geven, vispanne-
tje, rundstong in madeirasaus of veggie. Dit geldt ook nog voor reeds ingeschrevenen, die hun me-
nukeuze vergaten op te geven. 

Het programma:  
09u00: Vertrek autobus aan het Grypeghemplein op de grens Mortsel-Edegem. Kom minstens 15 

minuten op voorhand. 
10u00: Bedrijfsbezoek aan de koffiebranderij Java met gids, degustatie koffie met gebak. Moge-

lijkheid tot aankopen in een grote bedrijfswinkel (met uw bon van 4 euro) 
12u00: Korte wandeling met onze gids door het domein van het Montfortcollege of aperitief in de 

Kloosterhoeve. 
12u30: Lunch in de Kloosterhoeve 
14u00: Bezoek aan de watermolen Van Doren.  Hier splitsen we ons in 2 groepen. Terwijl de ene 

groep de molen met vistrap, waterkrachtcentrale, cohousingproject en nog zo veel meer be-
zoekt, kan de andere groep het slagveld bezoeken aan de brug van de molen, die plaatsvond 
van 9 tot 13 /09/1914, met 324 doden en nog veel meer gekwetsten tot gevolg. 

16u00: Bezoek aan de Donjon Ter Heyden en oude brouwerij voor de eerste groep en wandeling 
rond de “Plas” voor de tweede groep en omgekeerd. Diegenen die een wandeling niet zien zit-
ten, zullen direct naar de Torenhoeve worden geleid 

 

DAGUITSTAP HAGELAND - ROTSELAAR OP 29/09/2022 
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ALGEMEEN 
Avondwandeling donderdag 1 september  
Op onze laatste zomeravondwandeling bezoeken we de meest verborgen natuurplek 
In Mortsel. We ontdekken het Argentabos met zijn hoge bomen en overweldigende 
aanplantingen rondom. 
Via Savelkoul en het Sportlandschap bereiken we fort 4 nabij onze vertrekplaats. 
Vertrek om 19u30 aan de zitbanken op het Stadsplein (tramhalte Station Oude-God). 
Een drankje in de zomerbar op fort 4 is nadien mogelijk. 
Info: Jos Wellens  
 
Fietstocht ½ dag – woensdag 7 september 
We vertrekken om 13:30u aan het Atrium voor een tocht van +/- 35 km richting Duffel om daar te 
genieten van het Netelandschap. 
Tochtleider: Marc Roland 
 
Wandeling donderdag 15 september – Het Zennegat 
Deze wandeling ligt al jaren te sudderen maar is door omstandigheden uitgesteld geworden. Eindelijk 
is het zover. Bij het Zennegat stappen we eerst een eind over de linkeroever van de Leuvense vaart 
om dan via “Den Battelaer”, een lagergelegen gebied, de rechteroever van de Zenne te bereiken die 
we afwandelen tot aan een drukke steenweg die we gebruiken om de Zenne over te steken. Verder 
volgen we landelijke wegen richting het Zennegat waar we dan weer de Leuvense vaart zullen over-
stappen om een kijkje te gaan nemen op de monding van de betreffende waterweg en de Zenne in de 
Dijle. Dat heeft ons dorst doen krijgen maar geen nood; in het oud cafeetje hebben ze een enorme 
keuze aan dranken. 
De sportievelingen raad ik aan om naar het Zennegat te fietsen via de volgende knooppunten: 99 
(Koek Kontichstraat/Zwaluwstraat Edegem) 02 01 92 93 03 04 en verder 51 52 (over de blauwe 
bruggen) naar 94 (afstand 16,5km vanaf knp 99). Daar zal je het wandelknooppunt 85 (bruin bordje) 
bemerken. Dat is het startpunt van de wandeling. Zorg wel er om 13:30 u te zijn. Dezelfde weg terug 
of via knooppunt 22.  
We hebben een wandeling van ca 5 en 8 km voorzien. 
De route voor de autochauffeurs zal later bekend gemaakt worden. Vertrek aan het Atrium om 13 u. 
Tochtleider: Harry Vanden Wijngaert 0485 53 55 07 
 
Dagfietstocht woensdag 21 september   KLEIN - BRABANT (58km) 
Bij het begin van de herfst trekken we naar het hartje van Klein - Brabant.  
Daarvoor varen we in BOOM de Rupel over, kronkelen langs de jachthaven van WILLEBROEK en ste-
ken via de befaamde hefbrug het kanaal over. 
Picknick te BREENDONK in gemeenschapscentrum Paepenheide nabij 
Brouwerij Duvel-Moortgat. 
Daarna door de natuur naar het LIPPELOBOS met Hof te Melis als blikvanger. De aangename fietsweg 
naast het spoor leidt ons van PUURS langs SAUVEGARDE naar de bruggen in BOOM. 
We fietsen voort naar KONTICH waar we op het gezellige Sint-Martinusplein nog van een drankje 
kunnen genieten. 
Vertrek aan het ATRIUM om 9u30 
Tochtleider: Jos Wellens 0475 21 42 36 
 
Turnen 
Het nieuwe seizoen begint op donderdag 15 september. Niemand twijfelt aan het nut om veel te be-
wegen en aan de positieve weerslag van het turnen op de gezondheid en toch moeten we vaststellen 
dat het aantal deelnemende leden daalt. Vorig jaar daalde het gemiddeld aantal deelnemers tot 13 en 
in slechts één les mochten we 20 deelnemers noteren. Schrik voor corona zal er ongetwijfeld voor 
iets tussen zitten maar we hopen nu toch dat in het begin van een nieuw turnjaar goede voornemens 
worden genomen waardoor de aantallen terug stijgen.   
Info: Marc Roland 
 
Lijndansen 
De lessen hervatten op vrijdag 2 september. 
Lijndansen is een leuke manier om te bewegen op keitoffe muziek en tevens is het een goede geheu-
gentraining, want de verschillende danspasjes moet je onthouden. 
Plezier is verzekerd. Kom eens meedoen! 
Info: Rosita Van Varenberg 0472 65 31 80 
 
 

17u00: Afscheidsdrink in de Torenhoeve. Proef eens een glas Hagelandse wijn. 
17u30: Vertrek naar Mortsel 
18u30: Aankomst. 

Onze gids Geneviève zal ons tijdens de busverplaatsingen onderhouden over het Hageland. 
Info: Jan BUYCK – gsm tijdens de trip: 0486 600 980 
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Datum Activiteit Plaats Uur 

do 01 sep Avondwandeling Stadsplein 19:30u 

vr 02 sep Lijndansen Atrium 10:00u 

ma 05 sep Tempowandelen Fort V - OLVE 09:30u 

di 06 sep Clubnamiddag Atrium 13:30 - 16:30u 

wo 07 sep Fietstocht 1/2 dag Atrium 13:30u 

vr 09 sep Lijndansen Atrium 10:00u 

ma 12 sep Tempowandelen Fort V - OLVE 09:30u 

di 13 sep Clubnamiddag Atrium 13:30 - 16:30u 

do 15 sep Turnen  Atrium 09:30u 

do  15 sep Wandeling Atrium 13:00u 

vr 16 sep Lijndansen Atrium 10:00u 

ma 19 sep Tempowandelen Fort V - OLVE 09:30u 

di 20 sep Clubnamiddag Atrium 13:30 - 16:30u 

wo 21 sep Dagfietstocht Atrium 09:30u 

do 22 sep Turnen  Atrium 09:30u 

do 22 sep Algemene Vergadering Atrium 14:00 - 16:00u 

vr 23 sep Lijndansen Atrium 10:00u 

vr 23 sep Kegelen (Loods MG40) Fortstraat 14:00u 

ma 26 sep Tempowandelen Fort V - OLVE 09:30u 

di 27 sep Clubnamiddag Atrium 13:30 - 16:30u 

do 29 sep Turnen (onder voorbehoud) Atrium 9:30u 

do 29 sep Daguitstap Hageland Grypeghemplein 9:00 - 18:30u 

vr 30 sep Lijndansen Atrium 10:00u 

ma 03 okt Tempowandelen Fort V - OLVE 09:30u 

di 04 sep Clubnamiddag Atrium 13:30 - 16:30u 

wo 05 okt Fietstocht 1/2 dag Atrium 13:30u 

do 06 okt Turnen  Atrium 09:30u 

vr 07 okt Lijndansen Atrium 10:00u 

Kegelen 
Het kegelen wordt op vrijdag 23 september hervat. 
Info: Herman Stevens 


