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BESTUURSMEDEDELINGEN 

De zomer is zo goed als voorbij en wij zijn ook gestart met alle activiteiten. 

Voor de goede gang van zaken, hopen wij, dat iedereen die aan onze activiteiten 

deelneemt, gevaccineerd is. 

 

Onze sportafdeling doet het redelijk goed en ook cultuur kent zijn beloop. 

Enkel de dinsdagnamiddag is wat pover. 

Wij proberen hier wat nieuw leven in te pompen.(zie afzonderlijke melding). 

Vergeet ook zeker niet onze vrijdagnamiddag KEGELEN (vierde vrijdag) 

Op korte termijn hebben we onze ZOEKTOCHT 

Doe mee …. Het is altijd gezellig en leerzaam. (zie elders) 

Hopelijk krijgt onze workshop: BLOEMSCHIKKEN ook wat meeval….meedoen ! 

 

Noteer alvast volgende data voor onze activiteiten: 

3 december: QUIZ. Stel een ploeg samen van 4 a 6 personen – plaatsen zijn beperkt 

Info: Guy 

 

28 december: KERSTFEEST 

7 januari: NIEUWJAARSRECEPTIE 

Later meer informatie over deze activiteiten. 

En verder…… houd het gezond. 

Groeten, 

Guy VERHEMELDONCK 

Al vele jaren is de DINSDAGNAMIDDAG onze clubnamiddag waar voornamelijk 

onze oudere generatie zich komt amuseren met spelletjes, kaarten of een gezellige 

babbel. 

Maar door de jaren heen is de opkomst fel verminderd tot een 30 tal aanwezigen. 

We willen graag daar iets aan doen en vragen hierbij uw hulp.  

We horen dat verschillende leden willen komen KAARTEN. 

Kom af, spreek af en vorm een nieuwe kaartersgroep. 

Ook willen we een gezellige babbelrotonde maken waar iedereen zijn zegje kan 

doen of gewoon babbelen….We weten dat daar noodzaak aan is. 

Wij zorgen voor de ronde tafel en een goede bediening door ons jeugdig en ijverig 

personeel. 

Ook tijdens de dinsdagnamiddag: De maandelijkse teken en schildernamiddag en 

binnenkort onze maandelijkse workshop BLOEMSCHIKKEN. 

Laat u niet afschrikken…. Kom eens af tussen 13u30 en 16u30. 

Grtjs….. Guy 

DINSDAGNAMIDDAG 
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Op vrijdag 24 septetmber gaan we weer kegelen en alle OKRA leden die 
hun sportbijdrage betaald hebben zijn van harte welkom. 

 

We kegelen van 14 tot 16 uur in de loods MG 40 van Fort IV in  
de Fortstraat.  

 

Ingang is gelegen tegenover het huis nr 30, een huis met een torentje. 
Je hebt dus twee uur kegelplezier voor slechts 5 euro. 

 

Opgelet ! Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegelaten. 
Vriendelijke groeten en tot dan, 

Verantwoordelijke : Annet Van Vliet   0479- 85 00 80. 

VRIJDAG 24 SEPTEMBER: KEGELEN 

De wandeling zal starten bij het spoorwegfort van Duffel. Voor deze van 
5 km is het zo goed als zeker dat er tot in De Mosterdpot zal gestapt  

worden al of niet met de toer rond  de ringgracht van het fort. 

 
De lange wandeling hoeft echter nog verder uitgewerkt te worden om aan 

ca 8 km te geraken op één zo boeiend mogelijke manier.  

fijne hierover zal nog later meegedeeld worden. 
 

In het fort zelf valt nog van alles te ontdekken over de geschiedenis ervan 

maar ook over de fauna en flora in de omgeving.  
Dit alles wordt verzorgd door de vzw Kempens Landschap. 

 

In de Brasserie De Krone kan er dan, na de vele inspanningen, stoom  
afgelaten worden bij het drinken van een lekker glaasje vocht. 

Nieuwsgierigen kunnen hun licht eens opsteken op www.fortduffel.be of 

googlen naar De Mosterdpot. 
 

Vertrek om 13u aan het Atrium met een aantal auto’s en kostendelend 

meerijden. 
Info: Harry Vanden Wijngaert Tel: 03/449.77.72 of 0483/53.55.07 

         Jos Wellens                      Tel: 0475/21.42.36 

DONDERDAG 21 OKTOBER: FORT VAN DUFFEL 
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http://www.fortduffel.be


Enkele jaren geleden had Brussel zijn jaarlijkse fietsgordel.  
Voor  Mortsel  stelden we nu een gordel samen van 34km . 

We steken zo'n 15 keer een  grens over, maar  goede fietswegen blijven 

gegarandeerd.  
Eerst fietsen we naar de plaats waar MORTSEL, EDEGEM  en  

WILRIJK elkaar  ontmoeten. Daarna volgen we de grens  met   

BERCHEM  om verder ten noorden  van de luchthaven door DEURNE 
te peddelen.  

Zo bereiken we fort 3 dat zowel in BORSBEEK als in MORTSEL  ligt. 

Dan rijden we verder langs de grens  met  BOECHOUT  en  
door HOVE. 

Via het landelijke  gebied van KONTICH en EDEGEM  komen we op 

Elsdonk en aan Ter Linden. 
Het wordt  zeker een gordel  vol afwisseling!   

Een caféstop is ook voorzien. 

Vertrek aan het ATRIUM  om 13u30. 
Info: Jos Wellens    0475 21 42 36. 

We gaan iets nieuws proberen.  

Wij willen elke maand op DINSDAGNAMIDDAG een workshop  

BLOEMSCHIKKEN organiseren onder leiding van ons lid, PATRICIA. 
 

Elke maand werken rond een thema en de cursus wordt gegeven in het  

nevenlokaal van het ATRIUM. 
 

Onze eerste workshop start  op 9 NOVEMBER.  

Het thema voor die maand is: HERFST. 
 

De kosten zijn voorlopig berekend op 10 € per persoon.  

Hierin zitten de bloemen, de oasis en het groen. 
Jullie moeten dus enkel zorgen voor een bloempot, mes, schaar, schort en 

kniptang en persoonlijk materiaal. 

Graag een seintje als je wil meedoen, betalen doe je ter plaatse.  
Plaatsen zijn beperkt 

 

Info: bij PATRICIA- tf  0485 932873 – 
mail:Patriciadeboeure@gmail.com 

WOENSDAG 27 OKTOBER: GORDEL ROND MORTRSEL (34km) 

IETS NIEUWS: BLOEMSCHIKKEN 
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 Verantwoordelijke uitgever 
Guy Verhemeldonck 
Rubensstraat 16 
2640 Mortsel 

03 449 27 63 / 0495 40 08 73 
guy.verhemeldonck@telenet.be 

 

Administratief  

verantwoordelijke 
Ann Deckers 
0486 37 27 68 
ann.ie.deckers@skynet.be 

 

Redactie en vormgeving 
Gerd Swartelé 
03 449 55 13 / 0478 93 34 87 
g_swartele@hotmail.com 

Clubnamiddag 
Rosita Van Varenberg 
03 440 47 94 
freddy.vanooyen@skynet.be 

 

Webmaster 
Herman Stevens 
03 366 27 85 
stevens_herman@skynet.be 
www.okrabernadette.be 
        

Sport 

Marc Roland 
03 440 44 50 / 0478 44 50 91 
marc.roland3@gmail.com 
 
 

Financiën 
Walter Vandenbussche 
0475 56 78 62 
waltervandenbussche@skynet.be 

 

Cultuur 
Jan Buyck 
03 288 43 91 
buyckjan@gmail.com 

 

 

Feest - Evenementen 

Guy Verhemeldonck 
03 449 27 63  / 0495 40 08 73 
guy.verhemeldonck@telenet.be 

Dispatching: 

Jos Wellens 

0475 21 42 36 

Jos.wellens700@gmail.cm 

Vera Wellens 

03 440 5172 

 

Aan alle medewerkers 

onze dank voor hun zeer 

gewaardeerde bijdragen 

 

Rekeningnummer OKRA 

BE31 7310 0711 8155 

KRED BEBB 

ZOEKTOCHT 

- Onze zoektocht in Mortsel dorp gaat door  WOENSDAG 6 OKTOBER 

- vertrek en aankomst in ATRIUM - vertrekken tussen 1300 en 1400 uur in ATRIUM- ong 5 km 

INSCHRIJVEN: tot 01 oktober - 10 € voor deelname- 2 hot dogs met zuurkool - sauzen en 1 drankje 

                          - via rekening: BE31 7310 0711 0855 met vermelding ZOEKTOCHT 

                          - of cash via Guy VERHEMELDONCK 
- vrienden en kennissen mogen ook meedoen mits inschrijving 

- inschrijven zonder zoektocht ( enkel eten) kan ook - met vermelding 

 groeten 

Guy 

TER HERINNERING 

Ma 04/10: 9u30 Tempowandelen Fort 5 

Do 07/10:  9u30 Turnen in het Atrium 

Vr 08/10:  10u Lijndansen in het Atrium 

Ma 11/10:  9u30 Tempowandelen Fort 5 

Wo 13/10: Dagfietstocht naar Brasschaat. Het is een traditie geworden om in 

oktober naar de kantine van voetbalclub KFC Brasschaat te fietsen waar we tegen 

een democratische prijs bij een heerlijke kom soep onze boterhammen 

kunnen opeten. We vertrekken om 9u30 aan het Atrium. 

Info Marc Roland 0478 44 50 91 en Guy Verhemeldonck 0495 40 08 73 

Do 14/10:  9u30 Turnen in het Atrium 

Vr 15/10:  10 u Lijndansen in het Atrium 

Ma 18/10:  9u30 Tempowandelen Fort 5 

Do 21/10:  9u30 Turnen in het Atrium 

Do 21/10:  Wandeling in Duffel o.l.v. Harry Vanden Wijngaert en Jos Wellens. 

Info: blazijde   2 

Vr 22/10:  10u Lijndansen in het Atrium 

Ma 25/10:  9u30 Tempowandelen Fort 5 

Wo 27/10:  13u30 Atrium Fietstocht ½ dag .Gordel rond Mortsel o.l.v.  

                        Jos Wellens, info bladzijde 3 

Do 28/10:  9u30 Turnen in het Atrium 

Vr 29/10:  14u Kegelen in loods MG40 van Fort 4  

Info: Marc Roland 0478 44 30 91 

AGENDA SPORT 


