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NOVEMBER: SLACHTMAAND 

Normaal zouden we nu een dikke jas en een trui 

moeten aanhebben doch ik zit hier nog altijd in korte 

broek...heerlijk! 

 

We hebben afgelopen maand flink ons best gedaan 

en zeker als uitschieter ons mosselfestijn, waarop 

iedereen was uitgenodigd. 

Er kwam liefst 87 man eten en wij dienden 100 kg 

mosselen klaar te maken, 15 kg ajuin te schillen en 

15 kg selder te snijden, en nog van alles meer! 

Alles verliep prima en dit door de medewerking van 

de vele vrijwilligers en helpers. Aan allen een  

hartelijke dank. 

Ons volgend hoogtepunt wordt het KERSTFEEST 

(zie elders).Wij zijn verplicht om de prijs wat op te 

drijven naar 30 €, wat nog altijd goedkoop is.  

Het is 10 jaar geleden dat we de prijs nog verhoogd 

hebben. 

 

Vergeet ook niet op tijd uw lidgeld te betalen. Kijk 

goed na wat er moet betaald worden omdat er iets is 

bijgekomen. 

 

Verwarming in het Atrium: Wij zorgen ervoor dat 

het altijd warm is in het Atrium. Wij moeten de  

verwarming programmeren. Ik wil er nog eens op 

aandringen om NIET zelf aan de verwarming iets te 

veranderen omdat deze dan ontregeld wordt.  

Als er iets moet veranderd worden, dan kan u dat 

beter via ondergetekende laten regelen. 

 

Vergeet zeker niet eens kennis te nemen van onze 

WEBSITE: www.okrabernadette.be.  

Het is de moeite waard en altijd actueel! 

En nu op naar NOVEMBER 

Groeten 

 

Guy VERHEMELDONCK 

 
 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
(vroeger werd in de boerderij  

gezorgd voor de wintervoorraad) of 

loefmaand (loef is “dol” – voor het 

onbestendig weer in november) 

Op 1 november vieren we 

“Allerheiligen” om zeker niemand te  

vergeten zegde mijn grootmoeder en 

Allerzielen op 2 november om de 

zieltjes in het vagevuur te helpen. 

Dan was er ook Sint Maarten die een 

stuk van zijn mantel aan een arme 

sukkelaar gaf. Die Sint Maarten werd 

gevierd zoals nu veel reclame  

gemaakt wordt voor Sinterklaas.  

Onze OKRA club viert heel het jaar 

door haar leden met een aanbod van 

sportieve activiteiten, culturele  

activiteiten, gezellige  

dinsdagnamiddagen, uitstappen,  

lekkere etentjes, je kiest wat je het  

meeste aanspreekt. Dat is slechts  

mogelijk door de inzet van een heel 

stel medewerkers die hun beste  

beentje voorzetten.  

De  “zomertjes” die ons te beurt  

vielen in oktober waren welkom  en 

volgens mijn volkskalender valt er 

nog wel wat te verwachten. 

“November heeft op de loer gelegen 

en komt tevoorschijn met veel regen” 

wat dan weer een oplossing is voor 

de droge natuur en troost je maar met 

“november streng en koud, niet lang 

zich staande houdt”. 

We houden er de moed in en zijn er  

liefhebbers om mee in de boot te 

stappen om onze OKRA-ploeg te 

steunen - heb je ideeën - je bent  

welkom! 

 

Groeten van Conny 

http://www.okrabernadette.be
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St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem 

ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR NOVEMBER 2018 

TURNEN LIJNDANSEN 

BEWEGEN, MOETEN WE BLIJVEN DOEN. 

BEWEGEN GEEFT ONS MEER KANSEN  

OP GEZOND OUDER WORDEN. 

DAAROM DOE ER ELKE DAG IETS AAN! 

Dat hoeft niets spectaculairs te zijn. Een half uurtje per dag aan beweging doen 

moet toch kunnen? 

Samen met OKRA-SPORT St.BERNADETTE en al onze sportieve vrienden moet 

dat zeker lukken.  

Met onze turnjuf  Monik werken we aan onze 

fitheid en goed voelen. Wekelijks doen we zo ons 

rondje over alle gewrichten en spieren.  

Ook naar de ademhaling en evenwichtszin gaat de 

nodige aandacht. Valpreventie is heel belangrijk 

voor ons ouderen. Beter vallen voorkomen dan 

nooit meer genezen. 

Lichaamsbeweging staat centraal in ons aanbod 

omdat we overtuigd zijn van het nut, ja zelfs van  

de noodzaak ervan.  

Turnen is daarin een essentieel onderdeel omdat  

het hele lichaam erbij betrokken is. 

 

Waarom nog twijfelen om eens te komen 

meedoen, het zal je deugd doen. 

 

Elke donderdag om 9u waarbij sommige 

oefeningen gebeuren op een matje. 

Elke donderdag om 10u voor hen die deze 

oefeningen liever niet meer liggend willen doen. 

Het is wel belangrijk voor jezelf dat je regelmatig 

aan onze turnlessen deelneemt wil je er 100% baat 

bij hebben. 

 
 

Info: Hugo Hosteaux 03/ 449 66  

LET OP!! Donderdag 1 november  

Allerheiligen  

GEEN TURNEN! 

Een discipline die niet meer 

weg te denken is in ons  

sportlandschap. Onze  

danslerares Yvonne DAANS 

staat elke vrijdagmorgen in 

het Atrium klaar om jullie te 

vergasten op enkele leuke 

danspasjes.  

We weten dat zij die met  

enthousiasme en veel geduld 

kan aanleren. Maak er  

gebruik van.  

 

Waarom nog twijfelen, 

Kom meedoen! Lijndansen 

geeft je een licht zwevend en 

sierlijk gevoel wanneer je 

over de dansvloer glijdt. 

Elke vrijdag van 9u30 tot 

10u30 in het atrium! 

 

 
 

Info: Rosita Van Varenberg 

          03/440.47.94 

LET OP!  Vrijdag  

2 november  

Herfstvakantie  

GEEN  

LIJNDANSEN! 
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De herfst is daar en het wordt al wat frisser.  

Maar dat houdt onze tempowandelaars niet tegen.  

Als beloning krijgen zij al de prachtige kleuren van de herfsttooi cadeau! 

 

Elke maandagmorgen komen ze om 9u30 bijeen aan het ATRIUM of op de  

Parking van fort 5 aan het College.  

En wanneer je wilt meedoen ben je er zeker niet alleen, je wordt verwelkomd door 

20 tot 25 enthousiastelingen. 

 

Gedurende 40 à 45 minuten is het dan flink doorstappen aan +/- 6,5km per uur. 

Daarna brengen we ons lichaam terug tot rust aan een matig tempo. 

 

Groep 1 houdt het snelle tempo heel het parcours aan.  

 

Groep 2 maakt er een fikse wandeling van, wat minder snel, wat minder ver.  

 

Dan hebben we onze  groep 3. Zij zijn tevreden met een gewoon wandeltempo  

en genieten van de natuur. Misschien is deze openlucht activiteit wel iets voor jou. 

Je hebt de keuze…groep 1, 2 of 3.  

Tot dan. 

Info: Hugo Hosteaux 03/ 449.66.63 

TEMPOWANDELEN 
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Het lidgeld werd na 5 jaar lichtjes verhoogd, vanaf 2019 gelden de  

volgende bedragen:  

  

        - 25 € (ipv 23) voor hoofdlid (eerste lid in het gezin of alleenstaand) 

 - 42 € (ipv 38) per gezin van 2 personen (25 + 17) 

 - 10 € voor iemand die verblijft in een woonzorgcentrum en vanaf dit jaar geldt     

                   dit ook voor de partner die thuis blijft wonen. 

  - wie aan een of andere sportactiviteit (turnen, wandelen, fietsen, lijndansen, 

                  sjoelen...) deelneemt betaalt hiervoor 8 €  bovenop het gewone lidgeld.  

                   

                  Dit bedrag kan je echter op vertoon van je lidkaart bij je ziekenfonds  

                  terugvorderen. Let wel dat je kaart moet voorzien zijn van de juiste  

                  kleefzegels, 1 voor 2019 en ook 1 voor sport.  

                  Deze zegels ontvang je na betaling. 

 

En tenslotte vragen wij aan niet-leden die graag ons agendablad ontvangen en af en 

toe deelnemen aan uitstappen of feestelijkheden een bijdrage van 7,50 €. 

Vanaf nu starten wij met het innen van cash lidgeld in het Atrium op  

dinsdagnamiddag, en kan je ook betalen door overschrijving op rekeningnummer  

                                     BE31 7310 0711 8155 van OKRA. 

 

Vergeet ook niet nieuwe aansluitingen, stopzetting, verhuizing of verandering van 

telefoonnummer steeds door te geven. 

Kerst en Nieuwjaar komen al erg dichtbij, stel je betaling niet uit, zo wordt het ook 

niet vergeten. Alvast dankjewel!  

 

Info: Ann deckers 0486/37.27.68 

LIDGELD 2019 

Ons Kerstfeest gaat dit jaar door op DONDERDAG 27 DECEMBER. 

We starten om 12 uur (deuren om 11u30). 

 

We serveren een VOORGERECHT - SOEP - HOOFDGERECHT - NAGERECHT 

en KOFFIE ( details kennen we nog niet) 

Tussendoor hebben we onze jaarlijkse tombola en een animatie. 

 

INSCHRIJVEN IS VERPLICHT, ten laatste op 21 december 

PRIJS: 30 € - Cash te betalen aan ondergetekende in briefomslag of 

                      - via REKENING : BE31 7310 0711 8155 KRED BEBB 

 

Bij inschrijving te vermelden: aantal, namen en vermelding: KERSTFEEST 

Je kan nu al inschrijven.  

 

Info: Guy VERHEMELDONCK - 0495 400873 

 

KERSTFEEST 
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Tussen de Koekenstad en de Stad Mortsel is Berchem gelegen, een district van 

Antwerpen. Twee jaar geleden hebben we er de wandelzoektocht meegemaakt maar 

hebben toen niet de gelegenheid gehad om er de 2 groene gebieden te bezoeken. 

 

De Brilschans is de enige overblijvende schans van de Grote Omwalling, gebouwd 

in de 19de eeuw. De overige delen met hun vestingen werden afgebroken voor de 

aanleg van de Ring in 1963. 

 

Via de voetgangers/ fietsbrug kunnen we de Wolvenberg doorwandelen, nadat we 

het oorverdovend lawaai van het verkeer op de ring getrotseerd hebben.  

De Wolvenberg is een natuurgebied geprangd tussen de eerder vernoemde snelweg 

en de Noorder Singel; het wordt beheerd door Natuurpunt Antwerpen. 

 

Omdat beide gebieden niet groot 

genoeg zijn om aan de gewenste 

kilometers te geraken. zullen we 

ook nog ’t Groen Kwartier 

bezoeken. Dit is gelegen in het 

voormalige Militair Hospitaal en 

het Arsenaal Zuid. 25 jaar geleden 

besloot het Ministerie van Defensie 

deze site te verlaten waarvan de 

Stad Antwerpen gebruik heeft 

gemaakt om het domein aan te 

kopen. Sindsdien is er aardig wat 

gerenoveerd en bijgebouwd.  

De werken van dit grootse project zullen waarschijnlijk nog eind van dit jaar 

afgerond worden.  

Een bezoek hieraan, met zijn prachtige gebouwen tussen veel groen, mag daarom 

niet ontbreken. In de kapel is nu het restaurant “The Jane” van Sergio Herman 

gevestigd. 

Voor de lange afstand zal er nog een stukje Zurenborg met zijn statige huizen aan 

vastgeknoopt worden. 

De verplaatsing ernaar zullen we met openbaar vervoer doen.  

Aan de halte Gemeenteplein nemen we tram 15 van 13u08 tot aan de  

Koninklijke laan waar we om 13u20 de Brilschans in trekken. 

Wie meer wilt weten over hetgeen we zullen tegenkomen kan best googlen naar de 

Brilschans en de volgende websites bekijken: 

www.antwerpen.be/nl/info/wolvenberg 

www.achtergael.be/nl/projecten/militair-hospitaal-antwerpen 

www.agvespa.be/projecten/t-groen-kwartier 

www.wursten.be/christuskirche/kinderziekenhuis_good_engels 

www.visitantwerpen.be/wandelingen/wandeling-zurenborg 

 

Info: Harry Vanden Wijngaert   03/449.77.72 of 0485/53.55.07 

          Jos Wellens                         0475/21.42.36 

DONDERDAG 15 NOVEMBER: WANDELEN TUSSEN TWEE STEDEN 

 

http://www.antwerpen.be/nl/info/wolvenberg
http://www.agvespa.be/projecten/t-grorn-kwartier
http://www.wursten.be/christuskirche/kinderziekenhuius_good_engels
http://www.visitantwerpen.be/wandelingen/wandeling-zurenborg
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We gaan voor enkele maanden uit de ether tot maart 2018. 

Met de dagfietstocht van woensdag 24 oktober liep ons fietsseizoen 2018 teneinde. Guy bracht ons 

naar Brasschaat “Peerdsbos”. In de voetbalkantine werden we vergast op een heerlijke 

huisgemaakte maaltijdsoep. We genieten er nog van. 

Op 12 oktober loodste Marc ons met mosseltocht door de vallei van de “Koude beek”. Heerlijke 

natuur, langs onverharde paadjes, soms maar twee banddikten breed, was het een toffe rit die wel 

onze fietsbehendigheid wat op de proef stelde. Nadien stond ons een heerlijk festijn te wachten 

van heerlijke zeevruchten, ons bereid door de culinaire ploeg van Guy & Co. 

Dit jaar hadden we het aanbod opengetrokken naar alle OKRA-leden, resultaat 87 inschrijvingen 

en 100kg mosselen. Je moet het maar gedaan krijgen om dit allemaal in goede banen te leiden. 

Maar hoe dan ook het is en blijft in oorsprong een bedankingsmoment voor onze fietsers en hun 

begeleiders. 

En het was een feest want we reden dit keer onze 10de Mosseltocht. Wat in 2009 gestart was naar 

een idee van Guy is nu uitgegroeid tot wat we vrijdag gezien hebben, een massaal evenement. 

Voor wat ons FIETSTEAM in 2018 tot stand bracht past een daverend “Lofwoord” . 

 

Dat geldt in de eerste plaats voor onze TOCHTLEIDERS: 

Ze zoeken tochten uit, brengen die in kaart, gaan die verkennen, maken een afstandstabel op die 

alle deelnemers bij het vertrek ter beschikking krijgen, leiden de halve- of dagtocht. 

Bedankt voor al dat puike werk: Jos Wellens, Marc Roland, Harry Vanden Wijngaert,  

Jan Vanpeborgh, Guy Verhemeldonck en Hugo Hosteaux. 

 

Onze WEGKAPITEINS: 

Zij gaan soms mee verkennen en begeleiden de fietsersgroep. Zij mogen volgens de bepalingen 

van de wegcode (Art.43) op kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door politie of 

verkeerslichten het verkeer stilleggen om de groep een veilige doorgang te verlenen.  

Zij dragen dus enorm bij tot de veiligheid van de groep op de openbare weg. 

Proficiat voor jullie inzet: Paul Ballinckx, Ann Deckers, Frits Dewitte, Marc Roland en nieuw in 

de groep Jan Vanpeborgh, Jo Vertommen. 

Regelmatig gaan we op pad met 25 fietsers en meer. Zulke grote groepen vereisen een 

degelijke begeleiding met wegkapiteins. Het aantal beschikbare begeleiders daalt.  

Met maar 2 kapiteins voor 25 en meer deelnemers is het onmogelijk de fietsersgroep 

degelijk en veilig te begeleiden.  

Wij weten dat er bij onze groep fietsers ook vrouwen en mannen zijn die deze taak 

aankunnen en we hebben die nodig. Je wordt ook zomaar niet voor de leeuwen geworpen, 

je wordt in het begin goed begeleid. We hopen dat enkele van jullie mee op de kar 

springen. We rekenen op jullie! Meld je bij Hugo 0495/92.55.30 of  Jos 0475/21.42.36. 

 

Ons TEAM FIETSVAKANTIE. 

Zij zorgen voor het zoeken naar geschikte niet te prijzige accommodaties, het voorbereiden van 

het programma, het uitzoeken van dagfietstochten, leiden van de tochten, avondanimatie, promotie 

en administratie, financies en verzekeringen. 

Een gemeende hartelijke dank aan Marc Roland, Harry Vanden Wijngaert, Jos Wellens,  

Jos Van Mooter, Jan Vanpeborgh, Hugo Hosteaux. 

De nieuwe formule om er een fietsweekend van te maken kende een matig succes wat de 

deelnemers betreft. Breda was als vakantie dan weer heel geslaagd. Het bracht ons fijne tochten, 

verblijf in een uitstekend hotel, met lekkere verzorgde maaltijden en een leuke sfeer.  

We evalueren heel het concept en maken plannen voor de toekomst. 

 

Heel ons fietsteam is zoals je hebt kunnen lezen van onschatbare waarde voor onze 

OKRASPORT. We moeten hen dankbaar zijn voor hun inzet. 
 

 

FIETSEN 
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FRASCATI SYMPHONIC : NIEUWJAARSCONCERT 

" WEENSE WENSEN" : 28/01/2019 

 

OKRA regio Antwerpen organiseert dit concert : 

Wanneer: maandag 28 januari 2019 om 14u30 

Waar: Koningin Elisabethzaal, Koningin Astridplein 26, Antwerpen 

Kaarten aan 26 €voor leden (32,00 euro voor niet-leden) 

Inschrijven: ten laatste vóór 3 december 

2018 door overschrijving op rekening van 

OKRA St.Bernadette BE31 7310 0711 8155 

of contant met gepast geld onder  

briefomslag met vermelding van uw naam, 

telkens ook met vermelding 

"Nieuwjaarsconcert". 

 

Frascati Symphonic bestaat uit 50 à 70  

jonge, getalenteerde en passionele  

muzikanten. Per instrument hebben die geroutineerde coaches en via concerten doen 

zij ook podiumervaring op.  

Het Frascati Symphonic staat onder leiding van Kris STROOBANT en als sopraan 

zal optreden An DE RIDDER en als tenor Ingmar RUTTENS 

 

Het wordt een compilatie van de beste Weense klassiekers van STRAUSS en 

STRAUS :  vader en zoon Johan STRAUSS, Josef 

STRAUSS, Eduard STRAUSS, Oscar STRAUS en  

Richard STRAUSS en die zijn niet allemaal familie  

van elkaar. 

 

Van harte aanbevolen, al zeker voor wie de meer dan 

uitstekende akoustiek in de vernieuwde Elisabethzaal 

nog niet zou meegemaakt hebben. 

 

Vergeet verder niet op te dagen om 14u op woensdag  

7 november 2018 voor het bezoek aan het Snijders- en 

Rockoxhuis. 

 

Hou ook woensdag 12 december 2018 vrij voor een 

daguitstap naar Oudenaarde met 's morgens een  

   gegidst  bezoek aan de expo "Adriaen Brouwer" in het  

MOU Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen en in de namiddag het 

kunstenparcours "Charivari" met als curator Jan Hoet jr. en Melanie Deboutte,  

waarover later meer. 

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

 

 

MAANDAG 28 JANUARI 2019: NIEUWJAARSCONCERT 

 



DATUM ACTIVITEITEN NOVEMBER 2018 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

Ma29okt  t/m Zo. 4 nov.  HERFSTVAKANTIE - - - 

Do.1 Allerheiligen - GEEN TURNEN - - 2 

Vr.2 GEEN LIJNDANSEN - - 2 

Ma.5 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 3 

Di.6 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Woe.7 Bezoek Snijders–  en Rockoxhuis (Tram 7 - 13u) Ter plaatse  14u 7 

Do.8 Turnen Atrium  9u en 10u 2 

Vr.9 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.12 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 3 

Ma.12 Lijndansinstuif Broechem - - - 

Di.13 OKRA-Bestuursvergadering - Conny Nevenruimte 9u30 - 

Di.13 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.15 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.15 Wandelen tussen twee steden TRAM 15 13u08 5 

Vr.16 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.19 t/m zo 25 nov.     OUDERENWEEK - - - 

Ma.19 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 3 

Di.20 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.22 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.23 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.26 Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 3 

Di.27 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.29 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.30 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.3dec Tempowandelen Atrium/Fort 5 9u30 3 

Di.4dec Clubnamiddag - Sint Niklaas! Atrium 13-17u 1 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be

