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OKTOBER - ZAAIMAAND 
(het winterkoren wordt gezaaid) 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Het blijft maar zomeren en het mag van mij nog 

even blijven duren. Wij trachten echter onze leden in 

de watten te leggen. 

 

We stellen echter wel vast dat er soms weinig  

interesse is voor bepaalde activiteiten, o.a. bij de  

organisaties van ons team " CULTUUR". 

 

Er komt wat werk bij zien om afspraken te maken, 

gidsen te zoeken en om alles in goede banen te laten 

lopen. 

 

Als we dan moeten vaststellen dat het bestuur moet  

bijleggen om de gidsen te betalen, dan is dit toch een 

spijtige zaak.  

 

We zijn met 260 leden en er moet toch meer inzitten 

dan alleen maar lidgeld betalen. 

Lees a.u.b. ' t Hoffe Rietje...... 

 

Wij doen dus een dringende oproep om uw  

waardering te laten zien aan ons werk en door eens 

deel te nemen aan één of meer van onze  

aanbiedingen. 

 

Goed nieuws is er wel in verband met onze  

mosselsouper (zie elders)...Ook niet fietsers kunnen 

mee komen snoepen. 

 

Vanaf nu kan je ook al het lidgeld betalen. 

Maak dat je er op tijd bij bent want wij moeten al 

vroeg afrekenen met onze hogere instanties. 

 

Wij doen ons uiterste best maar we rekenen ook een 

beetje op jullie. 

 

Groeten 

Guy VERHEMELDONCK 

 

 

 

Een  heel oude benaming is ook  

Aarselmaand, de maand die aarzelt 

tussen twee seizoenen. 

 

Wat oktober zal brengen moeten we 

afwachten, de weermaker heeft  

blijkbaar een voorliefde voor  

warm/heet weer maar vergeet hier  

voldoende nattigheid. 

 

We kunnen beter genieten van wat we 

krijgen; er zijn streken waar orkanen 

hoogtij vieren en daar blijven we  

gelukkig  tot nu toe van gespaard. 

 

De activiteitenmolen van onze club 

draait op volle toeren, we bewegen 

met turnen, wandelen, fietsen, dansen 

en aarzelen zelfs niet om de  

Antwerpse ruien te verkennen! 

 

Het is een feit dat onze activiteiten  

succes hebben en dat is voor een groot 

deel aan onze medewerkers te danken, 

waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Oktober is nu wel geen schitterende 

maand naar buiten toe maar er zijn nu 

van die lange avonden waar het heel 

gezellig kan zijn met een boek, een 

glaasje wijn of een lekkere kop thee,  

je kiest maar. 

 

September deed zijn best en van  

oktober zal het wel "meevallen", zeker 

met het aanbod van onze club en de 

inspanningen van onze medewerkers!  

Hou je zelf je kameraden wat in de 

gaten? Breng ze mee naar onze club... 

 

Herfstgroeten van Conny.   
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ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR OKTOBER 2018 

St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem 

We zijn terug bezig. Monik VERBEECK  schotelde ons weer een reeks toffe lessen voor.  

Na die lange periode van de vakantie was er hier en daar wel wat gekraak te horen.  

En er werd wat zweet gelaten, bij sommigen bij beken. Maar dat is ook de bedoeling. 

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, er iets voor te doen.  

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”. 

 

 
Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. 

Donderdag 1 november Herfstvakantie GEEN TURNEN 

TURNEN 

Na een knalllende start (17 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!!! 

 
info: Rosita Van Varenberg 03/440.47.94. 

Vrijdag 12 oktober GEEN LIJNDANSEN!  (cursus Yvonne) en  

vrijdag 2 november Herfstvakantie GEEN LIJNDANSEN! 

LIJNDANSEN 

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 20 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. Groep 3 zijn zij die de week willen inzetten met 

een deugddoende ochtendwandeling. 

Misschien is deze openlucht activiteit wel iets voor jou. 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. 

TEMPO WANDELEN 
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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 

plaatse uit te voeren. 

Het aantal E-bikes is intussen toegenomen tot 

meer dan de helft van het aantal 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. 

FIETSEN 

VRIJDAG 12 OKTOBER: MOSSELFIETSTOCHT 

BEKRONING VAN HET FIETSSEIZOEN 2018 

Het verhuursucces van het Atrium noopt ons uit te wijken naar een andere weekdag. Op vrijdag 12 

oktober is het geen lijndansen in het Atrium, 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 rijden de fietstocht door de vallei van de Koude Beek. Deze tocht van ongeveer 30km was  

gepland op  25 juli maar door de tropische warmte die dag werd hij afgelast (zie ’t Hoffe Riethje 

van juli)  

We houden geen caféstop….dus is het best je van wat drinken te voorzien. 

 

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 € 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 2 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”, 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.  

 

We organiseren geen 2de mosseldiner. Daarom hebben we besloten dat niet fietsers zich ook  

mogen aanmelden, onder bovenstaande voorwaarden. 

Tot dan. 

Info: Guy Verhemeldonck    03/449.27.63.    0495/40.08.73 

          Jos Wellens: fietsen                               0475/23.62.46 
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Waar: Sportpark Sneppenbos Vremdesteenweg 224 Boechout. 

Verleden jaar vonden onze deelnemers het een toffe bedoening, dus organiseren we opnieuw onze 

deelname. 

Waaraan kunnen we meedoen:  

Badmington - Curvebal - Drum alive - Zumba Gold - Bodyboost (rug) - Tay Chi - Qigong -  

Initiatie Elektrisch fietsen - Natuurwandeling - Kubb - Luchtdoelschieten - Petanque -  

Zelfverdediging - Pasadena - Linedance - Dynamic tennis. 

Deelnameprijs: 10 €  inbegrepen begeleiding bij de sporten - verzekering - broodjeslunch -   

Koffie - thee - taart. 

 

Inschrijven: tot 13 oktober – of langs okra St.Bernadette bij Hugo Hosteaux tot 9 oktober. 

Flyers met inschrijvingsformulier zijn ter beschikking bij Hugo  

DINSDAG 23 OKTOBER 

BEWEEG-MEE-DAG SNEPPENBOS 

WOENSDAG 24 OKTOBER: DAGFIETSTOCHT 

Voor de laatste fietstocht van het seizoen neemt Guy ons op sleeptouw voor een mooie tocht in de 

prachtige herfstkleuren. Het gaat naar Brasschaat, de kantine van voetbalclub Brasschaat.  

Zijn toffe vriend Hugo zorgt daar voor een voedzame maaltijdsoep met korstjes en brood.  

Dus we moeten geen picknick maken, tof hé. 

We starten stipt om 9u30 aan het Atrium. 

In onze fietstas stoppen we dit keer geen picknick, wel wat drinken, regenkledij en eventueel wat  

fietsherstelmateriaal. 

Tochtleiding: Guy 

 Info:  Guy VERHEMELDONCK  03/449.27.63   0495/40.08.73. 

Campus Drie Eiken (Wilrijk) is de benaming van één van de campussen van de Universiteit  

Antwerpen. Vóór de fusie van de Universiteit Antwerpen was er de Universitaire Instelling  

Antwerpen (UIA) gevestigd. 

Op de Campus Drie Eiken zijn de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen  

gevestigd. 

Ook het gebied rond Fort 6 maakt deel uit van de Campus Drie Eiken. De locatie wordt gebruikt 

voor de topsportschool, sportvelden, leslokalen en studentenflats.  

Het is ook de thuishaven van heel wat (studenten-) verenigingen. 

 

Wilrijk, sinds 1983 een  voorstad van Antwerpen, beschikt hier over een grote groene zone die 

naadloos aansluit bij het Steytelinckpark. Velen kennen deze regio uiteraard, maar heeft men ook 

van nabij het groeiproces van de Campus gevolgd?  

Wilrijk heeft een lange geschiedenis. Niet ver van de Bist werden grafurnen gevonden die  

ongeveer 2500 jaar oud zijn. Daarmee is het nog niet de oudste aanpalende gemeente van Mortsel. 

Uit onderzoek blijkt dat er al 4000 jaar bewoning is in Edegem. (Buizegem) 

Praktische info: - Korte wandeling   +/- 5 km.   Lange wandeling  +/-  8 km. 

Vertrek om 13u aan het Atrium met eigen auto's. Kostendelend meerijdan kan uiteraard. 

We kunnen steeds rekenen op enkele bereidwillige chauffeurs. 

Info:  Raymond Pirée           tel.  03/449.50.80. 

          Albert Verherstraeten  tel.  03/449.96.59  

DONDERDAG 18 OKTOBER: CAMPUS DRIE EIKEN 
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In het kader van het barokjaar in Antwerpen en "Rubens inspireert" gaan we een  gegidste  

rondleiding krijgen doorheen het Rockoxhuis en het daarnaast gelegen en recent voor het publiek 

opengestelde Snijdershuis, met de nadruk op "Cokerijen", een expo van schilderijen van o.m. 

Frans Snijders, overdadige stillevens over eten en drinken, jacht en visvangst, vermaak en vertier, 

kortom helemaal barok. 

Waar: Keizerstraat 10, 2000 Antwerpen, gemakkelijk te bereiken met tram 7. 

Wanneer: woensdag 7 november om 14u. 

Prijs: Inkom + gids: 10 €, over te schrijven op rekening van OKRA St.Bernadette         

BE31 7310 0711 8155 of met gepast geld onder briefomslag met vermelding van uw naam en   

" Snijders– en Rockoxhuis". 

Opgelet: Houders van een KBC-bankkaart mogen gratis binnen met 2 personen en dienen enkel 

voor de gids maar 5 € p.p. te betalen. Vergeet echter Uw KBC-bankkaart niet! 

Maximum aantal deelnemers: 20 . De laatste tijd wordt dit aantal soms niet meer bereikt, terwijl de 

prijs wel berekend is op 20 deelnemers.  

De kas wil niet meer sponsoren, vandaar dat 20 deelnemers ook een minimum is. 

Info : Jan BUYCK - tel.03/288.43.91 - buyckjan@gmail.com.  

                                (enkel de dag zelf: GSM: 0486/60.09.80) 

WOENSDAG 7 NOVEMBER: SNIJDERS– EN ROCKOXHUIS 

Iedereen heeft een brochure met het programma van de academie ontvangen, maar misschien weet 

u niet meer waar dit programma ligt of misschien gaat u daar niet graag alleen naar toe. 

De academie Antwerpen Centrum organiseert in het Vergadercentrum De Stroming - auditorium, 

Nationalestraat 111, telkens op maandag van 14u tot 16u per jaar 12 voordrachten over allerhande 

onderwerpen en 3 reisreportages. De prijs per voordracht bedraagt voor OKRA-leden 5 €, koffie 

en thee in de pauze inbegrepen. Een abonnement voor 5 voordrachten kost 20 € en als lid van CM 

krijgt u een extra voordracht gratis. Je abonnement blijft ook het volgende academieseizoen  

geldig, zodat ik iedereen een abonnement kan aanraden. 

Het abonnement kan u ter plaatse aanvragen voor de eerste voordracht en vergeet eventueel uw 

CM-klever niet. U kan ook een abonnement op voorhand aanvragen met het  

inschrijvingsformuliertje achteraan de brochure. 

Als trefpunt St.Bernadette wil ik een aantal suggesties doen om gezamelijk te kunnen zitten in het 

auditorium. De deuren openen om 13u30 en dan dient u al ter plaatse te zijn, omdat er vooraf geen 

plaatsen kunnen gereserveerd worden. 

Daartoe kan u tram 7 nemen ten laatste om 12u45 en afstappen Halte Mechelseplein en dan samen 

met andere Bernadetters 500 meter te voet naar de Nationalestraat. 

Eventueel kan u ook voor en na de voordracht afspreken in het sociaal restaurant  

"Foyer De Stroming" voor een uitgebreide maaltijd, een snack of een drankje aan democratische 

prijzen en/of nabespreking. 

In het kort het programma van het najaar 2018 : Programma voorjaar 2019 volgt later 

- 15/10/2018 : (DIVA - een nieuw museum in de diamantstad - door de directeur van DIVA) 

- 05/11/2018 : De superioriteit van de sociale zekerheid Em. Prof. Jef Pacolet. 

- 12/11/2018 : Bouw van de Kieldrechtsluis een filmprojectie door Leo De Borger, cineast 

- 19/11/2018 : ( Een  regenboog van dialecten door Magda De Vos Ere-prof U Gent) 

- 26/11/2018 : Artificiële intelligentie door Joost Vennekens - Prof KULeuven 

- 03/12/2018 : (  Ludwig Van Beethoven door Tom Robersscheuten ) 

- 10/12/2018 : ( Reisreportage Slovenië ) 

- 07/01/2019 : Chili en Paaseiland door Guido Vervoort 

- 04/02/2019 : De wierookroute door Jos Odeurs 

(Tussen haakjes de voordrachten die ondergetekende niet zal volgen.)  

Info: Jan Buyck * tel 03/288.43.91 - buyckjan@gmail.com 

 

 

 

DE ACADEMIE: BOEIENDE VOORDRACHTEN 

DOOR BIJZONDERE SPREKERS - NAJAAR  2018 
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Vrijdag: Om 9u30 verzamelden 12 fietsers aan Singel 75.  

De 4 wandelaars hadden om 10u30 afgesproken bij Jan VANPEBORGH thuis. 

Enkele dagen voor het vertrek was er even paniek. Jos VAN MOOTER moest een chemotherapie 

ondergaan. We waren allen begaan met wat hem zo plots overkwam. Meegaan  zat er niet meer in 

en voor zijn sympathiek vrouwtje ook niet.  

Zo kwam natuurlijk ook het bagagevervoer in het gedrang.  

Maar Walter VANDENBUSSCHE bood zich spontaan aan om voor het vervoer van de koffers te 

zorgen. 

Een regenachtige morgen! Maar we vertrokken onder leiding van Marc ROLAND met het vooruit-

zicht op zon. Die kregen we bij de appelstop in Schoten. Langs het kanaal Dessel-Turnhout-

Schoten (Schotenvaart)  werd het rustig rijden….ja, rustig, zonder de ganzen en eenden gerekend.  

Met knorrende magen bereikten we Loenhout. In het café “De Zwaluw” vonden we onze wande-

laars, Jan, Hermine, Annie en Ann op het zonnig bebloemde terras.  

Een toffe waardin bedacht ons bij de eerste consumptie met een heerlijk stukje zelf gebakken cake. 

Verder op onze rit misten we de afslag naar het pittoreske riviertje “De Mark”. Maar we maakten 

dat goed door een ommetje vlak voor onze drink bij de Paters Kapucijnen in Meerseldreef. Terug 

langs De Mark bereikten we Breda. 

Na 72,90 km, aan het Princevillehotel gingen de fietsen op stal. Wij waren enorm blij dat Jan en de 

ploeg moedige dames onze koffers al op de 3de verdieping hadden onder gebracht. Wat een ka-

mer….als single een enorme tweepersoonskamer….met een doos snoepjes op het nachtkastje. Een 

badkamer om in verloren te lopen. Na een deugddoende douche gingen we om 19u aan tafel. Op 

het menu stond de keuze uit  

3 voorgerechten en 3 hoofdschotels. Overheerlijk ware het niet dat we om 22u nog aan dessert be-

zig waren. 

 

Zaterdag: Een reuze ontbijtbuffet met spiegeleitjes en al maakte ons klaar wakker.  

In het centrum van Breda (+/- 4km fietsen) stond Marc VAN HORENBEECK en zijn vriend Ton 

IN ’t GROEN (met een groen jasje aan) ons op te wachten aan het Nassaumonument.  

We kregen een anekdotische en grappige uitleg van Ton in het echt Bredaas over het monument, 

de Spaanse omwallingen, Begijnhof  en grote Kerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En daar is de regen, en goed wat! 

NABSCHOUWINGEN 

FIETSWEEKEND BREDA 24-25-26 AUGUSTUS 2018 
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Het zaterdagavondbuffet was er een om U tegen te zeggen, zelfs met vers gebakken schartongetjes 

en bij het vleesbuffet gebakken lamsribbetjes. 

Na het buffet ging het Kris-casino open om aan de speeldrift van onze OKRaatjes te voldoen. 

 

Zondag: Na een rustgevende nacht kwam het zonnetje piepen door het raam. Ontbijt, koffers pak-

ken….naar beneden dragen en onder de hoede plaatsen van de dames van Jan. Walter kwam rond 

10u de koffers halen. 

Het was flink koud wanneer we onder de leiding van Marc de terugrit aanvatten. 

We volgden de “Turfroute” met veel groen en een mooi afwisselend landschap. 

Daar was de Belgische grens. We moesten aan de kant van de weg om een hele karavaan door te 

laten van wel 30 Oldtimers, decapotable Alfa-Romeo’s.  

De inzittende dames begroetten ons heel vriendelijk. Terug in Loenhout, in café “De Zwaluw” 

vonden we onze wandelaars al op het terras. Het was er nu heel wat drukker dan vorige vrijdag, 

maar de cake was weer heerlijk. Kris VERTOMMEN zette Marc in de bloemetjes voor zijn inzet 

voor het welslagen van deze vakantie. Twee flessen Gewurststraminer vulden zijn fietstas.  

Na zijn dankwoordje ging de tocht voort, toch al voor +/- 3km. De E-bike van Guy VAN LINDEN 

kreeg geen trapondersteuning meer. De fietscomputer was bij het vertrek in Loenhout gevallen en 

vertikte iedere verdere medewerking.  Op de parking van de begraafplaats wachtten we op Jan met 

zijn auto. De fiets op de drager en Guy in de auto en wij konden voort langs het kanaal Dessel-

Turnhout-Schoten.  Rustig rijdend in het zonnetje belandden we in het Mosselhuis te Schoten voor 

de laatste drink en rust.  Na 73,50km waren we om 17u30 thuis. 

 

Dank allemaal voor jullie inzet: 

Harry voor het opzoeken van de logeermogelijkheden 

Jos voor de belofte het vervoer van de bagage te doen 

Walter voor het vervoer van de bagage 

Jan voor het begeleiden van de wandelaars, logistiek en pechverhelping 

Marc voor het voorbereiden en begeleiden van de fietsgroep( 360km verplaatsing met de auto, +/- 

180km fietsen). 

Marc Van Horenbeeck en Ton In ‘t Groen  voor het interessante bezoek  

aan Breda. 

 

Hugo. 

 

In de fietsenstalling “Haven” kropen we allen in ons regenpak. Druilerig verlieten we de stad  

richting Ulvenhout. In café “Flamingo” openden we de papierenzakjes van het  rijkelijk gevulde 

lunchpakket. Het regenwater had ook zijn werk gedaan en sommige moesten de inhoud van het 

pakket van de straatstenen oprapen. 

Een fikse stortbui verhinderde ons vertrek. Dan toch maar de fiets op, autoweg A58 over en dan 

weer onder, zo’n paar maal. In het “Pannenkoekenhuis” kregen we juist geteld 1 uurtje de tijd om 

ons drankje naar binnen te werken. Al bij al geraakten we dan toch nog droog thuis om ons  

opnieuw nat te maken onder de douche. 



Ma.1 Tempo wandelen Atrium/Fort 5 9u30   2 

Di.2 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.4 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.4 Bezoek Umicore Grijpeghemplein 13u15 - 

Vr.5 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.8 Tempo wandelen Atrium/Fort 5 9u30 2 

Di.9 OKRA bestuursvergadering Nevenruimte 9u30 - 

Di.9 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.11 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.12 GEEN lijndansen - - 2 

Vr.12 Mosseltocht Atrium 9u30 3 

Ma.15 Tempo wandelen Atrium/Fort 5 9u30 2 

Di.16 Gewestvergadering Centrum 9u30 - 

Di.16 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.18 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.18 Wandelen: Campus Drie Eiken Atrium 13u 4 

Vr.19 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.22 Tempo wandelen Atrium/Fort 5 9u30 2 

Di.23 Beweeg-mee-dag Sneppenbos Sporthal 9u 4 

Di.23 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.24 Dagfietstocht Atrium 9u30 4 

Do.25 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.26 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.29 t/m zo. 4 november  Herfstvakantie - - - 

Ma.29 Tempo wandelen Atrium/Fort 5 9u30 2 

Di.30 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.1nov Allerheiligen—GEEN turnen - - 2 

Vr.2nov GEEN lijndansen - - 2 

Ma.5nov Tempo wandelen Atrium/Fort 5 9u30 2 

Di.6nov Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.7nov Bezoek Snijders– en Rockoxhuis Ter plaatse 14u 5 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever 
Conny Pirée-Roelandts 
Doolhoflaan 44 
2640 Mortsel 

03 449 50 80 

 

Administratief  

verantwoordelijke 
Ann Deckers 
0486 37 27 68 
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 
Walter Vandenbussche 
0475 56 78 62 

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 

Onze website 

www.okrabernadette.be 

DATUM ACTIVITEITEN OKTOBER 2018 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be

