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St.-Bernadette 

OKTOBER: WIJNMAAND 

Wij zijn weeral bezig aan een nieuw seizoen.  

Onze sportactiviteiten zoals turnen en lijndansen 

zijn terug begonnen. 

Noteer zeker dat je een sportzegel moet hebben 

als je mee sport wil doen (8 €). 

Zonder sportzegel ben je niet verzekerd. 

 

Gelieve zeker aandacht te hebben voor onze  

deelname aan LEVENSLOOP (zie blz. 4). 

Inschrijven voor onze MOSSELTOCHT is zeker 

dringend. TEN LAATSTE op 3 oktober  

inschrijven. 

 

Over enkele weken gaan we "'t Hoffe  

Riethje" eens bekijken naar verdeling, 

inhoud, werking, lay- out, enz.... 

We zijn eigenlijk op zoek naar een vaste  

verantwoordelijke voor ' t Hoffe Rietje. 

Die evaluatie gaat door op vrijdag 18 oktober om 

13u30  in het Atrium 

Interesse? Neem contact met ondergetekende. 

 

Begin volgend jaar moeten we ook een nieuw  

BESTUUR kiezen. Kandidaten dienen zich te 

melden en we zijn zeker op zoek naar een nieuwe 

VOORZITTER. Kom gerust eens praten.... 

 

Ik wil toch zeker een DIKKE PROFICIAT geven 

aan ons fietsteam dat een prachtige en gezellige 

fietsweek in elkaar heeft geknutseld. Je zou  

verschieten hoeveel tijd dat ze er in hebben  

gestoken - Bedankt 

En nu... hop naar de Herfst 

Guy VERHEMELDONCK 

 

 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN Maar ook Rozenkransmaand! 

Oktober is de tiende maand van 

het jaar in de Gregoriaanse  

kalender. 

 

De naam komt van het Latijnse 

woord “octo” wat acht betekend.  

Bij de Romeinen was dit de achtste 

maand. 

 

In de middeleeuwen werd oktober 

beschouwd als een heilige maand 

waarin men liever trouwde!  

Zelfs koningen trouwden meestal in 

oktober.  

In die landen waar de tijd verandert 

van zomertijd naar normale tijd in 

oktober, is oktober de langste 

maand van het jaar, omdat we de 

wekker een uur terugdraaien!  

Oktober begint  behalve in een  

schrikkeljaar met dezelfde dag 

als in januari . 

In deze maand zijn er ook de  

bekende oktoberfeesten, niet alleen 

in München, maar ook in ons land. 

Wij houden het liever bij een  

mossel-fiets-feest! 

 

Een toemaatje:  

Brengt oktober wind en kou, dan is 

januari lauw. 

Maar ook:  

Is oktober warm en fijn, het zal een 

scherpe winter zijn. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jahr
https://de.wikipedia.org/wiki/Sommerzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Januar
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Onze turnsters en turners zijn flink gestart.   

Monik VERBEECK  schotelde ons weer een reeks toffe lessen  

voor. Na die lange vakantieperiode 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. 

Het is belangrijk dat we bewegen en in beweging blijven. Onze 

turnlessen bieden jullie de mogelijkheid om er aan te werken, er 

iets voor te doen. Regelmatig meedoen is echter de enige 

garantie om er 100% baat bij te hebben. 

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. Ons bestuur 

vindt 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. 

Tendensen wijzen er echter op dat we van “Sportwerk 

Vlaanderen” een aanzienlijke prijsverhoging mogen 

verwachten. Zij leveren ons de lesgevers. 

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). 

Maak gebruik van ons aanbod en breng je vriendinnen en 

vrienden mee. 

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 31 oktober Herfstvakantie GEEN TURNEN 

TURNEN LIJNDANSEN 

Na een knallende start 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 

10 tot 11u de plaats om er bij te 

zijn!!! 

 
Info: Rosita Van Varenberg 

         03/440.47.94 

Vrijdag 11 oktober GEEN 

LIJNDANSEN!(cursus 

Yvonne) en vrijdag  

1 november Allerheiligen 

GEEN 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. 

TEMPOWANDELEN 
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Op verzoek van “Beweging.net” volgende aangepaste versie : 

Er was half september nog plaats voor dit bezoek, maar informeer vooraf bij  

Jean LUYCKX, Wouter Volcaertstraat 27, Mortsel, tel.03/449.97.18 of  

Jeanluyckx@telenet.be of dit nog steeds het geval is. 

 

Wij vertrekken met de trein aan Mortsel Oude God naar Brussel Centraal.  

Wees er om 9.05 u. en koop op voorhand zelf uw treinticket hetzij via internet hetzij 

aan een NMBS - loket.  

Eerst bezoeken wij het Vlaams Parlement op de Leuvenseweg met rondleiding van 

gids Orry Van de Wauwer (Vlaams parlementslid). 

 

Daarna rijden wij met metro 1 of 5 naar Molenbeek (halte Graaf Van Vlaanderen) 

waar wij lunchen in sociaal restaurant Belmundo op de Henegouwsekaai  

(in de vroegere Geuzefabriek Belle Vue). 

 

In de namiddag zullen gidsen van Tourviews Brussels ons onderhouden over de  

sociale geschiedenis van het industriële Molenbeek en worden de achtergestelde  

wijken bezocht gedurende 2 uur. 

 

Daarna metro terug naar het station Brussel Centraal voor de trein naar Mortsel om 

16u30 of 17u. De kaart van De Lijn is niet geldig in Brussel en u betaalt 5 euro cash 

voor heen en weer rit, aan de organisatie bij het opstappen in Mortsel. 

De lunch kost 12,50 € (excl. drank) (prijs voor soep + hoofdschotel + dessert). 

U dient in te schrijven door overschrijving van een voorschot van 16 € p.p. op  

BE36 7895 5519 5581 van “Beweging.net Mortsel”, met vermelding:  

naam - adres - e-mail voor vragen en kleine wijzigingen. 

Verschillende Bernadetters hebben reeds ingeschreven, zodat u niet alleen zal zijn. 

 

 

DONDERDAG 10 OKTOBER 

BEZOEK AAN VLAAMS PARLEMENT EN MOLENBEEK 
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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 rand animatie. Meedoen zou ik zeggen.  

Guy VERHEMELDONCK 

ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 OKTOBER: LEVENSLOOP 

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 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 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. 

 

Info: Guy Verhemeldonck   03/449.27.63        0495/40.08.73 

         Jos Wellens                                               0475/23.62.46 

         Hugo Hostaeux            03/449.66.63        0495/92.55.30      

VRIJDAG 11 OKTOBER: MOSSELFIETSTOCHT 
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Op dinsdag 1 oktober kan je onze verjaardagkaartenmakers en -maaksters weer  

bezig zien in het Atrium. Er worden telkens toffe werkjes afgeleverd voor de jarigen 

van de maand. 

We weten ook dat dit initiatief echt gewaardeerd wordt door de leden. 

Wanneer je, je geroepen voelt kan je gerust komen meedoen op 1 oktober 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. 

                          hugo.hosteaux@telenet.be 

VERJAARDAGSKAARTEN 

De “Leien”, een boulevard naar Weens model, waren ooit de trots van Antwerpen 

met heel wat representatieve gebouwen waar de upper class zich graag kwam  

vestigen. De 2e Wereldoorlog en de auto hebben het beeld grondig gewijzigd.  

 

Vandaag, door de grote werken die er al een paar jaar bezig zijn, zijn de Antwerpse 

Leien een doorn in het oog van al wie in de buurt moet zijn.  Gelukkig komt het  

einde van de hinderlijke bouwwerf in zicht en kunnen we ons al een goed beeld  

vormen van hoe de Leien er morgen gaan uitzien. Worden de Leien terug onze trots? 

 

Onze wandeling vertrekt aan het Centraal 

Station en we wandelen door de nieuwe 

Kievit Wijk, langs de Brialmontlei naar 

het Stadspark met de uitgedroogde vijver 

en de hangbrug, langs de Louisa-Marialei 

naar de Leien.  

De korte wandeling gaat tot aan het  

nieuwe Operaplein, de lange wandeling tot 

aan de Noorderplaats. We nemen van  

elkaar afscheid na een drink in Brasserie 

Royal in het Centraal Station. 

 

Bijeenkomst:  We verzamelen om 14u aan de voet van de monumentale trap in de 

grote hal van het Centraal Station. U kunt tram 15 nemen aan de halte  

Gemeenteplein Mortsel (Antwerpse straat tegenover Juweliers De Cuyper) om 

13u18 en afstappen halte Diamant om 13u40. 

Info: Marc Roland  0478/44.50.91   en Ria Prims  0497/83.05.18 

 

DONDERDAG 17 OKTOBER: WANDELING 

STADSPARK EN DE LEIEN IN ANTWERPEN 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be
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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:  

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

Valpreventie - Natuurwandeling met gids - Kubb -Petanque - Zelfverdediging -  

Linedance - Dynamic tennis - Yoga - Pilates - Functionele fitnes - Nordic walking. 

 

Deelnameprijs: 10€  inbegrepen begeleiding bij de sporten -  

verzekering - broodjeslunch - koffie - thee - taart. 

 

Inschrijven met formulier: tot 14 oktober -  of langs Okra St.Bernadette bij  

Hugo Hosteaux tot 8 oktober. 

Flyers met inschrijvingsformulier zijn ter beschikking bij Hugo Hosteaux  

DINSDAG 22 OKTOBER: BEWEEG-MEE DAG SNEPPENBOS 

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. 

 

Info:  Guy VERHEMELDONCK  03/449.27.63   0495/40.08.73. 

WOENSDAG 23 OKTOBER: DAGFIETSTOCHT 
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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 €). 

Er zijn nog 5 kaarten beschikbaar! 

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 
 

DINSDAG 19 NOVEMBER: BARBARA DEX 

1.We zijn op zoek naar mogelijke kandidaten om ons fietsteam te versterken. 

     Regelmatig gaan we op pad met 20 tot meer 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. We willen ook een beurtrol   

      inbouwen zodat je inzet niet elke tocht nodig is.  

     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 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. 

 

Op tocht: 

     Om het onze wegkapiteins wat makkelijker te maken willen we jullie vragen 

om na een veilige doortocht op een kruispunt achter elkaar te blijven rijden tot 

de wegkapiteins je voorbij zijn op hun terugkeer naar voor. 

FIETSEN 

mailto:g.verhemeldonck@gmail.com


DATUM ACTIVITEITEN OKTOBER 2019 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

Di.1 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Di.1 Workshop verjaardagskaarten Atrium 13u30 5 

Do.3 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.4 Lijndansen Atrium 10u 2 

Ma.7 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 2 
Di.8 Okra-Bestuursvergadering Atrium 9u30 - 
Di.8 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 
Di.8 Ouderenadviesraad - Mortsel Meerminne 14u - 
Di.8 Seniorenfeest Edegem Willekom 14u - 

Do.10 Turnen Atrium 9u en 10u 2 
Do.10 Bezoek Vlaams Parlement St. Oude-God 9u.05 3 
Vr.11 Geen lijndansen - - 2 
Vr.11 Mosseltocht Atrium 9u30 4 
Za.12 Levensloop Atrium 16u en 18u 4 
Zo.13 Levensloop Atrium 14 tot 16u 4 
Ma.14 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.15 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 
Do.17 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Di.17 Wandelen: Stadspark en Leien Centr.Stat. Antw 14u 5 

Vr.18 Lijndansen Atrium 10u 2 

Vr.18 Vergadering Communicatie Atrium 13u30 1 

Ma.21 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.22 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Di.22 Beweeg - mee - dag Sneppenbos Sneppenbos 9u 6 

Di.22 Mei 68 Congratilations Singel 14u30 - 

Wo.23 Dagfietstocht Atrium 9u30 6 

Do.24 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.25 Lijndansen Atrium 10u 2 

Ma.28 t/m zondag 3 november  Herfstvakantie - - - 

Ma.28 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.29 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 1 

Do.31 Geen turnen - - 2 

Vr.1nov ALLERHEILIGEN - - - 

Vr.1nov Geen lijndansen - - 2 

Ma.4nov Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 - 

Di.5nov Clubnamiddag Atrium 13-16u30 - 

Di.5nov Workshop Verjaardagskaarten Atrium 13u30 - 

 

 

 

 

 

 

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 / 0478 93 34 87 
g_swartele@hotmail.com 
 

          Zorg- en  

Clubverantwoordelijke 
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 
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 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be

