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SEPTEMBER: Herfstmaand
September is de negende
maand van het jaar in de
gregoriaanse kalender en
heeft 30 dagen.
De naam komt van het
Latijnse woord septembris
wat afkomstig is van het
woord septem, dat zeven
betekent.
September was
oorspronkelijk de zevende
maand van het jaar omdat
het Romeinse kalenderjaar, tot 153 voor Christus,
op 1 maart begon.
Andere namen voor
september: haevermaant,
evenemaent (avena =
haver), gerstmaand,
vruchtmaand.
September werd ook wel
d'ander oogstmaand
genoemd, als tweede
oogstmaand, na augustus.
Enkele bijzondere
weerspreuken:
Als de eikels vallen vóór
Sint Michiel, dan snijdt de
winter door lijf en ziel.
Als in september de
donder knalt, met
Kerstmis de sneeuw in
hopen valt.
Om dan toch met een
positieve zin te eindigen:
Septemberregen komt
zaad en wijnstok
welgelegen.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
De vakantie lijkt voorbij doch september kan nog mooie
dagen hebben.
De afgelopen maand hadden we verschillende hoogdagen
in onze vereniging.
Er was de prachtige zoektocht in LIER, gevolgd door een
heerlijke BBQ.
Er was de uitstap naar PiKANT wat een schot in de roos was en
tenslotte hadden we nog onze moederviering waar de moeders op
pannenkoeken werden getrakteerd.
We hebben dus niet stil gezeten.
In september begint het gewone leventje stilaan met de start van
de verschillende sportactiviteiten.
We doen, als bestuur, ons best doch het is voor ons financieel
altijd wat puzzelen. Iedereen kent natuurlijk niet de
omstandigheden of de kosten, maar mag ik toch even een
voorbeeld geven.
Onze 50 jaarlijkse clubnamiddagen gedurende het jaar!
Wij betalen elke dinsdag 24 € huur voor het gebruik van het
Atrium. Komt daar nog de koffie, suiker, koekje en andere
kleinere kosten bij. Zo komen we aan wekelijkse onkosten van
ongeveer 32 € terwijl we maar ongeveer 30 € ontvangen voor de
koffie. We werken hier dus met verlies wat ooit anders is
geweest.
(De drankinkomsten zijn niet voor ons maar voor de parochie).
Onze maandelijkse bijeenkomst voor onze schilders en tekenaars
is een succes. Er hebben zich al nieuwe kandidaat-schilders
gemeld….volhouden mensen.
Op vrijdag 11 oktober is er geen lijndansen omdat dan de
jaarlijkse mosseltocht doorgaat op de middag. Rosita zal dat ook
meedelen aan haar dansers.
Op 12 en 13 oktober zal OKRA St BERNADETTE deelnemen
aan de “levensloop” in het Fort van EDEGEM (zie elders).
Het wordt stilaan tijd om in te schrijven voor Barbara DEX op
19 november (zie elders).
We hebben dus nog een druk najaar maar in elk geval…..bekijk
het als een half vol glas ipv een half leeg glas.
De groetjes
Guy VERHEMELDONCK

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem

ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR SEPTEMBER 2019
We stappen ons 30ste sportseizoen in.
Bewegen en in beweging blijven staat voor ons centraal. 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 2019-2020 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.

TURNEN
We starten op donderdag 12 september.
Onze turnjuf Monik VERBEECK is dan terug uit vakantie en neemt vooraan haar
plaats in om ons aan te zetten tot enthousiast meedoen.
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 het regelmatig aanwezig zijn is even belangrijk om
alles betaalbaar te houden. Dus beste turnsters en turners wij rekenen op jullie, jullie
zijn onze beste reclame.
Sinds 2012 is de lesbijdrage nog altijd 2 €. Wat heel wat goedkoper is in vergelijking
met wat de lessen kosten voor Yoga of Thai-Chi, (9 € per lesuur).
De tendensen wijzen erop dat we een aanzienlijke prijsverhoging mogen verwachten
van “Sportwerk Vlaanderen” dat ons de lesgevers levert. De subsidies die zij van
“Sport Vlaanderen” ontvangen zijn fors verminderd wat tot prijsverhogingen zal
leiden.
We starten opnieuw met twee lessen:

Om 9u voor de matjes.

Om 10u05 voor zij die bepaalde oefeningen liever niet meer op de vloer 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 2019-2020.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.
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LIJNDANSEN
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, 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 van haar gewoon zijn.
Maar we hebben ook hier enkele nieuwe dansers 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 6 september van 10u tot 11u 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.

TEMPOWANDELEN
De hoogzomermaandagen brachten ons samen om in de frisse morgen het Fort V van
Edbegem met 20 tot 25 deelnemers onveilig te maken.
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.
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.
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
Elke 1ste dinsdag van de maand kan je onze verjaardag kaartenmakers en - maaksters bezig
zien in het Atrium. Er worden telkens toffe werkjes afgeleverd voor de jarigen van de
maand. Simonneke 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.
Wanneer je je geroepen voelt kan je gerust komen meedoen op 3 september vanaf 13u30 in
het Atrium.
Je kan werken in een techniek die je zelf kiest: aquarel, schilderen, collage, enz.
Geen opgelegde onderwerpen, elk legt zijn eigen initiatief aan de dag.
Samen aan iets werken schept banden en kan ook gezellig zijn.
Hugo Hosteaux 03/449.66.63 0495/92.55.30.
-3hugo.hosteaux@telenet.be

WOENSDAG 11 SEPTEMBER: BOSSENSTEIN
Op internet kondigt Bossenstein zich aan als Countryclub met golf en polo. Over de
polo wordt er geen info verstrekt dit in tegenstelling met de golf activiteiten.
Er is ook een restaurant en een hotel aan verbonden. Maar genoeg hierover,
wie er meer over wilt weten hoeft maar hun website te raadplegen.
Het bijzondere aan dit golfterrein is echter dat er een wandel/fietspad door loopt.
Wat de tocht betreft rijden we eerst naar knooppunt 07, bij het tunneltje op
Savelkoul. Van daar uit gaat het richting Vremde en Millegem om zo in Broechem te
belanden. Daar zullen we via de Afspanning De Moor, tot spijt van wie het begeert
op woensdag gesloten, het golfterrein bereiken. Vanwege de wat lastige weg is het
aanbevolen er in lage versnelling over te rijden.
Na nog een kort ritje door het Zevenbergenbos komen we in Ranst. Terug in Vremde
is het tijd om een drankgelegenheid op te zoeken en als we weer in Mortsel zullen
aangekomen zijn zullen we ca 35 km in de benen hebben.
Behalve knooppunt 07 zullen we nog 53, 83, 84, 85 en 64 tegenkomen.
We starten zoals steeds om 13u30 bij het Atrium.
Info: Harry tel. 03/449.77.72 of 0485/53.55.07

WOENSDAG 18 SEPTEMBER
RONDLEIDING IN DE HAVEN DOOR EEN HAVENMANIAK
Neen, geen klassieke havenrondvaart, maar met een kleine luxe-autobus, die op het
Grijpeghemplein vertrekt om 8u30, een hele dag door de havenregio met een gids,
die tot zijn pensionering en ook daarna " Presidenten, ambassadeurs, toplui,
buitenlandse delegaties en Jan met de pet (dat zijn wij) " rondleidde op vraag van de
havenschepen.
De gids met ruim 40 jaar praktijkervaring wordt omschreven als het orakel met de
zilveren tong, een bodemloos vat met smakelijke anekdotes en spitsvondige
research. Hij heeft nu ook een boek uit:
"De HAVEN mijn wereld, wereldHAVEN Antwerpen",
te koop in elke boekhandel.
We pikken de gids op in het nieuwe Havenhuis en zo kom ik onrechtstreeks een
oude belofte na om het Havenhuis te bezichtigen met de Bernadetters, al is het dan
maar op het gelijkvloers en langs buiten.
's Middags gaan wij eten in de "Gaarkeuken 110" en u kan kiezen tussen "ballekens
in tomatensaus" of "stoofvlees met frietjes" of zelfs "veggie", maar dan wordt u
uitgelachen door de vorklift -, camionchauffeurs en dokwerkers, maar laat dat niet
aan uw hart komen. Sloten drank niet inbegrepen.
De eerste 34 ingeschrevenen kunnen mee aan de bescheiden prijs van 40 € p.p.,
uitsluitend over te schrijven op rekening van
OKRA Bernadette BE31 7310 0711 8155 voor uiterlijk 8/9/19.
Schrijf zo vlug mogelijk in, want de belangstelling voor deze uitzonderlijke trip is
zeer groot. Vermeldt * ballekens * stoof * veggie* op uw overschrijving.
Info : Jan BUYCK - buyckjan@gmail.com - tel.03/288.43.91 - GSM.0486/60.09.80
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DONDERDAG 19 SEPTEMBER: ZEN LANGS DE ZENNE
We vertrekken in Leest langs de akkers op de zandleemgrond van het Hombeeks plateau.
Daarna volgen we de kronkelende Zenne, steken de rivier over en wandelen door de beemden
naar DE BATTELAER.
Dit laaggelegen natuurgebied ligt tussen de Zenne en de Leuvense vaart.
Deze vallei dompelt ons volop in het groen. Stevige schoenen zijn dus nodig!
Terugkerend op de Zennedijk hebben we een prachtig zicht op de dorpjes HEFFEN en LEEST.
We voorzien een korte (4km) en een lange (8,5km) route.
Leest (Mechelen-Noord) is met de auto vlot bereikbaar. We verwachten weer enkele bereidwillige
chauffeurs. Kostendelend meerijden kan ook.
Vertrek om 13u aan het Atrium
Info: Jos Wellens
0475/21.42.36
Harry Vanden Wijngaert 03/449.77.72

WOESDAG 25 SEPTEMBER: DAGFIETSTOCHT
Voor onze eerste fietstocht in de herfst trekken we naar het bosrijke gebied in
SCHILDE en SINT-ANTONIUS.
Op de middag belanden we op de grens van ZOERSEL en SCHILDE in het
gezellige café 't Hemeltje. Zorg dus voor een paradijselijke picknick!
Langs Schildestrand en lommerrijke villawijken in 's GRAVENWEZEL bereiken we de vallei van
het Klein en Groot Schijn. Via WOMMELGEM en BORSBEEK en een stukje nieuwe
fietsostrade bereiken we na 58km Savelkoul om verder huiswaarts te rijden.
Vertrek om 9u30 aan het Atrium. Voorzie ook al het nodige in uw fietstas.
Info: Jos Wellens 0475/21.42.36

DONDERDAG 10 OKTOBER
BEZOEK AAN VLAAMS PARLEMENT EN MOLENBEEK
Dit is een activiteit die georganiseerd wordt door beweging.net Mortsel, waar wij als OKRA ook
deel vanuit maken. Er wordt vertrokken met de trein om 9u18 aan Mortsel Oude God naar
Brussel Centraal. Eerst wordt het Vlaams Parlement bezocht op de Leuvenseweg met gids.
Daarna met metro 1 of 5 naar de vaart in Molenbeek, waar er geluncht wordt in het sociaal restaurant
Belmundo op de Henegouwsekaai.
Lunch 12,50 € voor dagsoep + dagschotel of pasta + dessert voor 12,50 € (excl.drank)
In de namiddag zullen " gidsen van Hoop " ons Molenbeek en de achtergestelde wijken laten
ontdekken gedurende ongeveer 2u30. Prijs gids 3,50 €.
Tot slot met de metro naar het station voor de trein terug naar Mortsel. Vermoedelijk thuis rond 18u.
Dit leek mij een zeer goed programma ter vervanging van het gecancelde bezoek aan het Europees
Parlement, doch ondanks aanbod om op voorhand 20 plaatsen voor ons te reserveren, wou
ondergetekende organisator enkel individuele inschrijving aan 16 euro p.p. op rekening
BE36 7895 5519 5581 van Beweging.net Mortsel, met vermelding dagschotel of pasta.
Ik raad u dus aan om op voorhand contact te nemen met ondergetekende om te vragen of er nog
plaatsen vrij zijn.
Info : Jean LUYCKX, Wouter Volcaertstraat 27, MORTSEL, tel. 03/449.97.18 of
Jeanluyckx@telenet.be
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VRIJDAG 11 OKTOBER: MOSSELFIETSTOCHT
Het verhuursucces van het Atrium noopt ons uit te wijken naar een andere weekdag.
Op vrijdag 11 oktober na het lijndansen in het Atrium.
Onze mosselploeg kan dan starten met de voorbereidingen.
Vrijdag 11 oktober vertrekken we stipt om 9u30 aan het Atrium voor een
voormiddag genietend fietsen. We houden geen caféstop dus…voorzie je van 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 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 “Vol au vent” bestellen.
Aanmeldingen gebeuren tot uiterlijk dinsdag 1 oktober 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, 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..
12u30 in het Atrium. Tot dan.
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ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 OKTOBER: LEVENSLOOP
In het weekend van 12 en 13 oktober heeft er in het FORT van EDEGEM de actie
“LEVENSLOOP” plaats in het kader van “Stichting tegen kanker”
Iedereen kent wel iemand die geconfronteerd is of was met die ziekte.
Daarom willen we, als OKRA St.-Bernadette, aan deze actie deelnemen. Er zal
24 uur gewandeld worden in het Fort en je kan dit doen in groep of individueel.
Wij gaan geen 24 uur deelnemen maar wel in 3 tijdsgroepen:
Groep 1: zaterdag 12 okt van 16 tot 18 uur (is start)
Groep 2: zaterdag 12 okt van 18 tot 20 uur
Groep 3: zondag 13 okt van 14 tot 16 uur (is slot)
Elke wandelaar sponsert zichzelf én de stichting door het betalen van 10 € die je kan
storten op onze rekening (zie achteraan ’ t Hoffe Rietje of cash aan ondergetekende
in briefomslag).
Wij storten dit bedrag dan door naar de stichting.
Ieder wandelt op eigen tempo. Het is geen wedstrijd en iedereen (oud of jong) kan
hier aan deelnemen.
Er is uiteraard ook veel randanimatie. Meedoen zou ik zeggen.
Meer info in ons blad van oktober.
Guy VERHEMELDONCK

DINSDAG 22 OKTOBER: MEI 68 CONGRATULATIONS
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 €, niet-leden 23 €, 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

DINSDAG 19 NOVEMBER: BARBARA DEX
De stad MORTSEL richt, in het kader van de week der senioren, een optreden in
door BARBARA DEX in het Mark Liebrechtcentrum te MORTSEL.
Dit gebeurt op DINSDAG 19 NOVEMBER om 14 uur.
Er zal die dinsdag GEEN clubnamiddag zijn.
Wij hebben 40 toegangskaarten besteld en we zitten op de vierde en vijfde rij.
Snel kaarten bestellen zou ik zeggen. Je kan die enkel bestellen bij ondergetekende
aan de prijs van 5 € (normaal 14 €).
Je kan die kaarten betalen in het Atrium of bellen naar ondergetekende op het
nr 0495 400873 of 03 4492763 of g.verhemeldonck@gmail.com
Guy VERHEMELDONCK
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DATUM

ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2019

Ma.2
Di.3

Start Tempowandelen
Clubnamiddag

Atrium/Fort V
Atrium

9u30
13-1+6u30

3
1

Di.3

Workshop Verjaardagskaarten

Atrium

13u30

3

Do.5

Geen turnen

-

-

-

Vr.6
Ma.9
Di.10
Di.10
Wo.11

Atrium

10u

3

Do.12
Vr.13
Ma.16
Di.17
Wo.18
Do.19
Do.19

Start lijndansen
Tempowandelen
OKRA - Bestuursvergadering
Clubnamiddag
Fietswandeling: Bopssenstein
Start Turnen
Lijndansen
Tempowandelen
Clubnamiddag
Daguitstap Haven
Turnen
Wandelen: Zen langs de Zenne

Atrium/Fort V
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium
Atrium/Fort V
Atrium
Grijpeghemplein
Atrium
Atrium

9u30
9u30
13-16u30
13u30
9u en 10u
10u
9u30
13-16u30
8u30
9u en 10u
13u

3
1
4
2
3
3
1
4
2
5

Vr.20
Ma.23

Lijndansen
Tempowandelen

Atrium
Atrium/Fort V

10u
9u30

3
3

Di.24

Clubnamiddag

Atrium

13-16u30

1

Wo.25

Dagfietstocht

Atrium

9u30

5

Do.26

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.27

Lijndansen

Atrium

10u

3

Ma.30

Tempowandelen

Atrium/Fort V

9u30

3

Di.1okt

Clubnamiddag

Atrium

13-16u30

1

Di.1okt

Workshop Verjaardagskaarten

Atrium

13u30

3

Do.3okt

Turnen

Atrium

9u en 10u

2

Vr.4okt

Lijndansen

Arium

10u

3

Di.8okt

OKRA-Bestuursvergadering

Nevenruimte

9u30

-

Do.10ok

Daguitstap Vlaams Parlement

Station Oude God

9u18

5

Vr11ok

Mosselfietstocht

Atrium

9u30

6
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