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OKTOBER:

ZAAIMAAND OF OOK WIJNMAAND

Persoonlijk zou ik voor
wijnmaand kiezen…
De zomerhitte kunnen we
vergeten. Oktober moet de brug
maken tussen twee seizoenen en
kan zich permitteren wat kuren uit
te halen. We mogen niet klagen,
elders houden orkanen een
vernietigingsronde die ik niet
graag zou meemaken.
Goed dat OKRA Bernadette er
voor zorgt dat we, zelfs in een
minder gunstige oktobermaand,
toch voldoende kansen krijgen
onze gewrichtjes soepel te
houden. Aangepaste sport houdt
ons soepel en
clubnamiddagen houden de
verveling buiten. Er zijn nog altijd
stoelen vrij waar we met vrienden,
buren, of zelfs nieuwe gezichten
een donkere oktoberdag gezellig
kunnen maken.
De fietsen gaan stilaan
overwinteren, de wandelaars
trekken een extra trui aan en
stevige schoenen, de lijndansers
geven gene “krimp” (ze dansen
dan ook ‘binnen’), turnen is een
goede gewoonte geworden en
curling heeft geen last van regen
of wind, die spelen zelfs op
“tapijt” en de drankjes zijn er
spotgoedkoop. In het Atrium is
het lekker warm en wordt er
gescrabbeld en gekaart tegen de
sterren aan. De tonners vragen om
versterking en de koffie/thee is
een traditie…
Een beetje slecht weer gaat je toch
niet tegenhouden?
Groetjes van Conny
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Onze officiële start van het nieuwe jaar begint in
september, dus schakelen we over op een nieuw seizoen met
de start van het turnen, lijndansen en curling.
De fiets gaat vanaf oktober even op stal doch dat wil niet
zeggen dat we voor de rest stil zitten.
Eerst hebben wij onze jaarlijkse traditie met de
fietsmosseltocht die dit jaar uitzonderlijk op
VRIJDAG 13 oktober doorgaat.
Vergeet niet tijdig in te schrijven.
Op 5 oktober hebben we ook onze traditionele modeshow
in het Atrium, gratis inkom.
Ook ons cultuurprogramma is dit jaar goed gevuld.
Voor actuele informatie moet je zeker onze mooie website
bezoeken onder www.okrabernadette.be.
De website wordt “à la minute” bijgehouden.
Op dinsdag 21 november kunnen we, in het kader van de
week van de senioren, weer naar het Mark Liebrechtcentrum
in Mortsel. Voor 3 € krijg je een hele namiddag muzikaal
plezier. Hierover volgende maand meer.
Noteer alvast dat ons KERSTFEEST dit jaar doorgaat op
DONDERDAG 28 december.
We verhogen ook dit jaar de deelnameprijs niet.
Wij stellen vast dat er de laatste tijd verschillende nieuwe
(jonge?) leden zijn toegetreden bij ons trefpunt. Uiteraard
heten we deze welkom en nodigen hen uit om eens te
komen deelnemen aan onze verschillende activiteiten.
Het gaat voorlopig goed met ons trefpunt. Wij willen ons
richten op de toekomst en open staan voor nieuwe ideeën en
activiteiten.
We gaan er ook dit jaar het beste van maken.
Groetjes
Guy VERHEMELDONCK

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem

ONS BEWEGINGSAANBOD voor OKTOBER.

LIJNDANSEN

TURNEN
We zijn terug bezig. Monik VERBEECK schotelde ons weer
een reeks toffe lessen voor. Alle aanwezigen werkten vlot mee,
al deed het ons soms een beetje pijn na die lange periode van de
vakantie. En er werd wat zweet gelaten, bij sommigen bij beken.
Maar dat is de bedoeling. Na de inspanning voelden wij ons
prima en gingen met een tevreden gevoel huiswaarts.
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk bewegen en
in beweging blijven voor senioren wel is. Onze turnlessen bieden
u de mogelijkheid om er aan te werken, iets voor te doen. We
hebben niet de bedoeling om jullie aan te zetten tot topprestaties,
maar wat we doen, doen we goed en we moeten er plezier aan
beleven. Regelmatig meedoen is echter de enige garantie om
100% baat te hebben van uw inspanningen.
Elke donderdag hebben we twee lessen: om 9u voor de matjes
en om 10u voor de niet matjes. We hopen de volgende weken
ook al onze vakantiegangers terug te zien.
Turnen haalt een flinke hap uit ons jaarbudget. Maar we vinden
dat verantwoord om het bijzondere effect op de fitheid van onze
leden en als valpreventie. Op termijn moet het betaalbaar blijven
en dat kan als er wat meer deelnemers komen opdagen.
Dus jullie zijn onze beste reclame, por je vrienden aan.
Voor hen die twijfelen zeggen we:” Kom eens kijken, of beter
nog KOM MEEDOEN, Je zult er DEUGD aan BELEVEN”.
DONDERDAG 12 OKTOBER: GEEN TURNEN
Teamvergadering Sportwerk Vl.
DONDERDAG 2 NOVEMBER: GEEN TURNEN
Herfstvakantie
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63

Na een knallende start (19 dansers)
staat onze ploeg er weer helemaal.
Rosita staat voor jullie klaar om alles
behoorlijk voor te bereiden zodat
jullie onder leiding van Yvonne
DAANS probleemloos kunnen
aanvatten. Onze dansgroep is een
toffe bende. Maar er is ook nog plaats
voor jou, kom meedoen. Misschien
krijgt de dansmicrobe ook jou te
pakken. Yvonne DAANS, onze
dansmonitor, doet het heel tof en zal
je zeker op weg helpen om de leuke
danspasjes onder de knie te krijgen.
Maar het is niet alleen onder de knie
dat lijndansen zich afspeelt. Ook het
koppeke moet zijn werk doen. Even
nadenken, maar dan is het op en top
genieten van heerlijk bewegen op de
tonen van leuke melodietjes.
Dus het Atrium is elke vrijdag van
9u30 tot 10u30 de plaats om er bij
te zijn!
Vrijdag 6 oktober:
GEEN LIJNDANSEN
Vrijdag 3 november:
GEEN LIJNDANSEN: Herfstvakantie
Info: Rosita Van Varenberg

03/440.47.94

TEMPOWANDELEN
En daar is de herfst weer.
Maar voor wie houdt van een sportieve
inspanning in open lucht, wacht een pallet
van warme kleuren. Bij gelijk welke
weersomstandigheden, vindt de tempowandelaar
bij ons zijn gading. Een flinke groep van
15 tot 25 stappers wacht je op. Niet twijfelen
KOM AF, elke maandagmorgen om 9u30
aan het Atrium of op parking van Fort 5 aan
het college.
Na een rustige start kan het echte werk
beginnen. Gedurende 45 à 50 minuten wordt het
dan flink doorstappen tegen 6 à 6,5km per uur.

Daarna brengen we ons lichaam terug tot rust
aan een langzaam tempo.
Groep 1 houdt het snelle tempo heel het parcours
aan.
Groep 2 maakt er een fikse wandeling van, wat
minder snel. Zij doen het wat rustiger aan.
Sinds begin juli zijn we gestart met een derde groep.
Dit zijn zij die de week willen starten met een
deugddoende wandeling in de natuur van Fort 5.
Misschien is deze openlucht activiteit wel
iets voor jou.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.
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DONDERDAG 5 OKTOBER: MODESHOW
Seizoensgebondengetrouw (een lang scrabblewoord!?!) houden we onze Wintercollectie
Modeshow in het Atrium op donderdag 5 oktober om14 uur. Wilt ge u bevoorraden met een
winteruitzet kom gerust binnen. De inkom is gratis en iedereen is welkom!
Info: Conny Pirée 03/449.50.80 conny.piree@telenet.be

VRIJDAG 6 OKTOBER
CURSUS: “VEILIG ELEKTRISCH FIETSEN IN GROEP”
OKRASPORT+ richt in samenwerking
met VSV (voor veilig verkeer) en de
Vlaamse Overheid een cursus in voor
“Veilig Elektrisch Fietsen in Groep”.
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 om
13u30 in het Atrium.
Wie deelneemt komt met de fiets (gewone of
elektrisch) naar het Atrium.
Aanmelden is verplicht.
Kan tot dinsdag 26 september 2017
MAAR 25 DEELNEMERS IS HET
MAXIMUM.
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63.

VRIJDAG 13 OKTOBER: MOSSELFIETSTOCHT
BEKRONING VAN HET FIETSSEIZOEN 2017
LET OP: HET IS OP EEN VRIJDAG
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 eeuwenoud recept wordt klaar
gemaakt.
We kunnen jullie dit aanbieden voor 15€ per
persoon, administratieve kosten (1,00€)
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 (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.
Info: Guy Verhemeldonck 03/449.27.63.
0495/40.08.73
Jos Wellens: fietsen 0475/23.62.46
Hugo Hosteaux
03/449.66.63.
0495/92.55.30.
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DONDERDAG 19 OKTOBER: DAGUITSTAP
Naar GEEL (Gasthuismuseum)
en HERENTALS (Art Center Hugo Voeten)
LET OP !! Deze cultuuractiviteit gaat nu
eens niet door op een woensdag, maar op
een donderdag en we gaan nu eens niet met
de trein, maar met minstens vijf eigen
wagens.
We vertrekken aan het atrium om 9u stipt
naar het Gasthuismuseum St.-Dimpna in
2440 GEEL, Gasthuisstraat 3 (voor uw GPS)
waar wij om 10u worden opgewacht door
twee gidsen die ons zullen rondleiden
doorheen het complex van het Oud Gasthuis
van Geel, dat in de 13° eeuw gesticht werd.

U mag verhalen verwachten over het
dagelijks gebeuren in het Gasthuis,
het leven van de Gasthuiszusters en
herinneringen aan St.-Dimpna, die aan de
grondslag lag van de wereldbekende
gezinsverpleging van geesteszieken.
Rond 12u steken we de binnenkoer over
om in Bistro Gasthuishoeve van een lunch
te genieten tot 13u45.
U kunt kiezen tussen:
- een stoofpotje van varkenswangetjes in
kriekbier van Corsendonck of
- een vispannetje.
U dient Uw keuze vooraf op te geven bij de
betaling "Varkenswang" of "Vispan".
Om 14u rijden we naar het Art Center Hugo
Voeten in 2200 Herentals, Vennen 22

(voor uw GPS), waar wij om 14u30
wederom worden opgewacht door een gids.
Met respect voor de originele architectuur
werd een oude graanfabriek aan de oever van
het Kempisch Kanaal omgebouwd tot een
kunst- en tentoonstellingsruimte van negen
niveaus, waarin verzamelaar wijlen
Hugo Voeten een deel van zijn verzameling
over een tijdspanne van 40 jaar onderbracht.

Een ander gedeelte van de verzameling
staat in open lucht in een beeldentuin in
Geel, die wij evenwel, alhoewel zeker de
moeite, niet bezoeken. Trop is trop , .....
Dit alles kunnen de eerste 25 personen
meemaken aan de prijs van 35 € p.p. all in,
administratieve kosten, toegangsprijzen,
gidsen, lunch (zonder drank en ijsdessert,
ter plaatse eventueel bij te bestellen aan
5 € voor 2 bollen huisgemaakt ijs) en ook
zonder de kilometervergoeding van 5 € p.p.
voor de chauffeurs, in de auto's te regelen.
Graag een briefomslag met- of een
overschrijving van 35 € vóór 13 oktober op
rekening BE31 7310 0711 8155 van OKRA
St.Bernadette met vermelding "varkenswang"
of "vispan", dan weet ik genoeg.
INFO : Jan BUYCK 03/288.43.91
buyckjan@gmail.com
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DINSDAG 24 OKTOBER: BEWEEG MEE DAG-SNEPPENBOS

Overzicht van het Sportpark Sneppenbos
Waar: Sportpark Sneppenbos
Vremdesteenweg 224 Boechout.
Verleden jaar vonden onze deelnemers het een
toffe bedoening, dus organiseren we opnieuw
onze deelname.
Aan wat kunnen we meedoen:

Zelfverdediging, Pasadena, Linedance, Pickle
ball,Sportteam.

Badmington, Curvebal, Drum alive,
Zumba Gold, bodyboost (rug),
Tay Chi-Initiatie, Elektrisch fietsen,
Natuurwandeling, Kubb,Wandelvoetbal,
Luchtdoelschieten, Petanque,

Inschrijven: tot 13 oktober – langs
OKRA St.Bernadette bij Hugo Hosteaux
tot 11 oktober.
Flyers met inschrijvingsformulier zijn ter
beschikking bij Hugo Hosteaux.

Deelnameprijs: 10€ inbegrepen begeleiding bij
de sporten-verzekering-broodjeslunchkoffie,thee-taart.

WOENSDAG 25 OKTOBER: DAGFIETSTOCHT
STUKJE “FIETSVAKANTIE” VOOR DE THUISBLIJVERS
We krijgen een nieuwe kans om het geplande
traject te fietsen tijdens de laatste dagfietstocht
van het jaar en ook de thuisblijvers van toen
kunnen nu mee genieten van een stukje
fietsvakantie.

De weersvoorspelling voor de terugreis van
onze fietsvakantie in Corsendonk waren zo
slecht dat we het traject hebben ingekort.
Achteraf is gebleken dat we dit niet hadden
moeten doen en dit vonden we spijtig.

De tocht is 61 km lang en we fietsen van
Mortsel naar Boechout, Emblem, Kessel,
Nijlen, Bouwel, over het Albertkanaal tot in
Grobbendonk waar we lunchen. Na de lunch
volgen we even de Kempenroute tot in Viersel.
We rijden daarna enkele kilometers naast het
Netekanaal en de Kleine Nete tot in Emblem.
Het gaat daarna via Broechem, Vremde en
Boechout tot in Mortsel.
We vertrekken om 9.30u aan het Atrium met
in onze fietszak onze picknick, een snoepje en
wat drank, fietsherstelmateriaal en regenkleding
die we hopelijk niet nodig zullen hebben.
Info: Marc 0478 44 50 91
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DONDERDAG 26 OKTOBER: RUISBROEK
Deze wandeling heeft uitzonderlijk plaats op de 4de donderdag van de maand
Met onze wandeling van 15 juni dit jaar hebben wij
kennis gemaakt met een prachtige realisatie van het
Sigmaplan, m.n. het gecontroleerde
overstromingsgebied De Polders van Kruibeke.
Het Sigmaplan was het antwoord van de Vlaamse
Overheid op de grote overstromingen van 1976.
Toen brak in Ruisbroek de dijk van de Vliet, een
getijdenzijrivier van de Rupel. Bijna het ganse dorp
liep onder water en ruim 2000 mensen moesten
geëvacueerd worden. Kruibeke is toen uitgebreid
in beeld gebracht tijdens de nieuwsuitzendingen en
bepaalde beelden kan ik mij nog herinneren.
Ik ben nu op verkenning getrokken om Ruisbroek
en de Vliet te ontdekken en vind dat deze streek de
moeite loont om er een wandeling te organiseren.
De uitbaters van café De Kroon, waar we na de
wandeling de drink houden, waren getuigen
van de overstroming en zijn bereid nog wat uitleg te
geven en foto’s te tonen
We komen samen aan het Atrium en vertrekken
om 13u met eigen vervoer. Kostendelend meerijden
kan ook.

We hebben een korte en
lange wandeling voorzien
die allebei langs de Vliet
lopen.
Info voor wie de route van
Mortsel naar Ruisbroek al
eens wil bekijken met
Google Maps:
We rijden via Rumst waar
we de A12 oprijden en
parkeren de auto’s in
Ruisbroek op de parking
rechts van de
Sint-Katharina Kerk
(straat:
Ruisbroek-Dorp 15).
De Redder
Beelden van de
overstroming: typ Overstroming Ruisbroek 1976 op
You Tube
Info: Marc: 0478 44 50 91
Théo: 0497 13 64 59

VRIJDAG 27 OKTOBER: CURLING OP TAPIJT
Let op! Het is op vrijdag!
Om 14u verwachten wij jullie aan de LUSTHOVENLAAN 10 te Mortsel. Curling is een toffe sport, rustig
en heel gezellig. Wij OKRASPORT investeren in dat bewegingsaanbod. Het kost ons centjes, laat die
renderen en profiteer van dit aanbod. Het is daar altijd een gezellige bedoening, sportief en deskundig
begeleid door Rosita en Freddy. Er zijn terplekke drankjes te verkrijgen aan onvoorstelbare democratische
prijzen. Komaf, wij leren U de spelregels en dan is het onbeperkt genieten.
Info: Rosita VAN VARENBERG en Freddy VAN OOYEN 03/440.47.94

VRIJDAG 3 NOVEMBER: MOSSELEN VOOR NIET-FIETSERS
Om niemand te benadelen gaan we ook een MOSSELSOUPER organiseren voor niet-fietsers.
(Men moet wel lid zijn van ons trefpunt).
We gaan dit doen op VRIJDAG 3 NOVEMBER om 12u30 in het ATRIUM.
Er zijn mosselen a volonté met brood. U krijgt een consumptie bij uw eten en we sluiten af met
koffie en dessert.
Alles samen kost u dat 15 €. Deuren open om 12 uur (niet vroeger)
U kan betalen cash met briefomslag of per overschrijving op Nr BE31 7310 0711 8155 met vermelding
"Mosselen 3 november"
Indien u geen mosselen lust dan kan u voor hetzelfde bedrag meedoen maar krijgt u
"Vidé met brood" (te vermelden bij inschrijving) Inschrijven ten laatste op 29 oktober.
Nadien kan geen geld meer teruggevorderd worden.
Gelieve ieder een diep bord met bestek mee te brengen
Meer info: Guy Verhemeldonck 0495/40.08.73 - 03/449.27.63
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FIETSEN: ACTUEEL EN DRINGEND
1.We zijn op zoek naar mogelijke kandidaten om ons fietsteam te versterken.
Regelmatig gaan we op pad met 25 tot 30 fietsers. Zulke grote groepen vereisen een degelijke
begeleiding met wegkapiteins.
Het aantal beschikbare begeleiders is de laatste tijd gedaald.
En met maar 2 kapiteins voor 25 en meer deelnemers is het onmogelijk goed te begeleiden.
Wij weten dat er bij onze groep fietsers ook vrouwen en mannen zijn die deze taak aankunnen.
We rekenen op jullie!
Meld je bij Hugo 0495/92.55.30 of Jos 0475/21.42.36.
2. Elektrische fietsen:
In het verleden op tocht met gewone fietsen was het redelijk eenvoudig om bij pech,
lekke band, ketting, enz. de herstelling met onze middelen ter plekke uit te voeren.
Het aantal E-bikes is intussen toegenomen tot meer dan de helft van het aantal gewone fietsen.
Uit ervaring weten we dat het herstellen van E-bikes onbegonnen werk is.
Dit materieel is zo gesofisticeerd geworden dat de hulp van specialisten noodzakelijk is.
Wij raden daarom onze E-bike deelnemers aan om tegen volgend fietsseizoen een
pech-bijstandsverzekering aan te gaan.
Bij pech kunt U dan uw pechcentrale opbellen die U uit de nood zal komen helpen.

FIETSVAKANTIE CORSENDONK 4 t/m 8 SEPTEMBER
NABESCHOUWINGEN

Met 9 stonden we maandagmorgen 4 september
klaar voor het vertrek. Dit aantal is niet veel,
maar het is wel en toffe groep om er een fijne
vakantie mee te maken en dat deden we.
Het weer was heel de vakantie wisselvalig en
nogal fris, maar echt nat zijn we nooit geweest,
goed fietsweer eigenlijk.
We genoten van de prachtige omgeving en van
de vele natuurparken in de streek. Fietsen bracht
ons tot rust langs de op- en afgaande kronkelende
paadjes door bos en heide. Even later reden we
langs de jaagpaden van de prachtige Kempische
kanalen met hun industrieel erfgoed zoals de
drietrapshuisjes van de Blauwe Kei. Nu en dan
genoten we ook van de verkleedpartijtjes van
Cecile. Op de leuke terrasjes bij onze picknick- en

namiddag drankpauzes profiteerden we van de zon.
Alleen op vrijdag zagen de weersvoorspellingen
er niet te best uit. We moesten vertrekken in de
regen maar dat minderde. Maar we moesten (tot
thuis) tegen de wind van 4, 5 à 6 Beaufort opboksen.
In de Priorij hadden we op het gelijkvloers
luxueuze tweepersoonskamers.
Daartegenover waren bepaalde single-kamertjes erg
benepen.
Elke morgen konden we een rijkelijk gevuld
lunchpakket in onze fietstas stoppen; 2 belegde
broodjes, drankje, krachtdrankje, fruit, peperkoek,
snoepje, yoghurtje. Elke avond genoten we van een
verzorgd diner en met op de slotavond BBQ.
Heel deze vakantie hadden we te danken aan een
sterk organisatieteam. We danken ook speciaal Jos
VAN MOOTER die zorgde voor het bagagevervoer
en voor de dienst oproepbare pech verhelping.
Maar vooral moeten we Marc ROLAND in de
bloemetjes zetten voor zijn voorbereidend werk.
Meer dan 300 km heeft hij met de auto gereden om
aan zijn fietsverkenningen te kunnen beginnen.
Zijn uitstekende leiding maakte van al onze
fietstochten een ware belevenis.
Dank U Marc en Jos en we laten het niet bij
woorden.
Hugo.
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DAT
Ma.2
Di.3
Di.3
Do.5
Do.5
Vr.6
Vr.6
Ma.9
Di.10
Di.10
Di.10
Do.12
Vr.13
Vr.13
Ma.16
Di.17
Do.19
Do.19
Vr.20
Ma.23
Di.24
Di.24
Wo.25
Do.26
Do.26
Vr.27
Vr.27
Ma.30
Ma.30
Di.31
Wo.1nov
Do.2
Vr.3

ACTIVITEITEN OKTOBER 2017
Tempowandelen
Clubnamiddag
Afsluiten aanmelding Mosseltocht
Turnen
OKRA Modeshow
GEEN LIJNDANSEN
Cursus “Veilig Elektrisch Fietsen”
Tempowandelen
OKRA Bestuursvergadering
Clubnamiddag
Seniorenfeest Edegem
GEEN TURNEN
Lijndansen
Mosseltocht
Tempowandelen
Clubnamiddag
Turnen
Daguitstap Geel-Herentals
Lijndansen
Tempowandelen
Clubnamiddag
Beweeg Mee-dag Sneppenbos
Dagfietstocht
Turnen
Wandelen
Lijndansen
Curling op tapijt
September t/m zondag 5 november: Herfstvakantie
Tempowandelen
Clubnamiddag
Allerheiligen
Geen turnen
Geen lijndansen

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

Administratief
verantwoordelijke
Ann Deckers
03 440 49 98
ann.ie.deckers@skynet.be

Webmaster
Herman Stevens
03 605 66 28
stevens_herman@skynet.be
www.okrabernadette.be

Redactie en vormgeving
Gerd Swartelé
03 449 55 13
g_swartele@hotmail.com

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

STARTEN AAN STIPT OM
Atrium/Fort 5
9u30
Atrium
13-17u
Atrium
9u en 10u
Atrium
14u
Atrium
13u30
Atrium/Fort 5
9u30
Atrium
13-17u
Den Willecom
14u15
Atrium
9u30
Atrium
13u
Atrium/Fort 5
9u30
Atrium
13-17u
Atrium
9u en 10u
Atrium
9u
Atrium
9u30
Atrium/Fort 5
9u30
Atrium
13-17u
Sportpark
9u
Atrium
9u30
Atrium
9u en 10u
Atrium
13u
Atrium
9u30
J.O.C.
14u
Atrium/Fort 5
9u30
Atrium
13-17u
-

Financiën
Waltetr Vandenbussche
03 295 38 94

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
2
1
2
3
2
3
2
1
2
2
3
2
1
2
4
2
2
1
5
5
2
6
2
6
2
1
2
2

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

