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OKRA 

St.-Bernadette 

DECEMBER-WINTERMAAND-DONKERE MAAND 

                  KERSTMISMAAND-zelfs  WOLFSMAAND    

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

Amai, het jaar loopt weeral op zijn einde.‘t Is juist of het 

nog maar pas Nieuwjaar is geweest. Maar we moeten 

vooruit kijken. Het einde en het begin van een jaar 

brengen gewoonlijk heel wat feestelijkheden met zich 

mee. Ook bij ons is dat niet anders. Elders in dit blad 

gaan wij dieper in op de gebeurtenissen doch ik wil nu al 

een kleine samenvatting geven:  

-St Niklaasviering op dinsdag 5 DECEMBER 

                   (enkel voor die braaf zijn geweest).  

-Ons stijlvol en verzorgd KERSTFEEST op  

                  DONDERDAG 28 DECEMEBER . 

-Onze Nieuwjaarsreceptie op  

        VRIJDAG 5 JANUARI.  

-Worstenbrood en appelbollen(verloren  

          maandag) op DINSDAG 9 JANUARI. 

-Onze winterwandeling in februari en onze  

                   quiz in maart. 

Ge ziet,we hebben nog heel wat werk, maar wij rekenen 

ook op jullie door uw aanwezigheid. 

Nog een woordje over HET LIDGELD.  

Gelieve zo vlug mogelijk te betalen want wij moeten 

tegen 1 februari afrekenen met het verbond.  

Storten op rekening of cash op dinsdagnamiddag. 

Niet vergeten: bezoek ook eens onze prachtige 

website,waarin ge de laatste nieuwe nieuwtjes vindt. 

Nog een oproep over ons trefpunt St.-Bernadette.  

We willen er wat nieuw leven inblazen en denken aan de 

toekomst. Misschien moeten we wat concepten of 

organisaties  veranderen, aanpassen of vernieuwen. 

Denk allemaal eens mee en zeg het ons zodat we naar 

ieders wil iets kunnen doen. 

Wij doen ons best en ik weet… jullie ook! 

De groeten. 

Guy VERHEMELDONCK 

 

 

SENIORENCLUB 

OKRA trefpunt St. - Bernadette 
Mortsel - Edegem 

www.okrabernadette.be 

Met zoveel naamkeuze kan je  

december zowel positief als  

negatief benaderen. Ja, het is 

koud,  maar we hebben allen wel 

warme jassen - het is vlug  

donker, maar een lange avond kan 

ook aangenaam zijn - we hebben 

een goed gevulde “schapraai” en 

dat heeft niet iedereen…  

Een snoepertje bij een kopje  

koffie of bij een of ander lekker 

drankje komt nu zeker van pas en 

we hebben onze club met een  

keuze aan activiteiten! 

November was een mooi  

gevulde maand. We wandelden, 

turnden, fietsten, lijndansten,  

curlden, bezochten een museum, 

kregen een stukje stadswandeling 

in Mechelen, vierden mee de  

seniorenweek met een optreden 

van de groep Sanseveria, kwamen 

onze dinsdagnamiddag beleven in 

het  Atrium, werden verwend met 

lekkere mosselen, en beleefden er 

allemaal deugd aan! December 

geeft je weer de kans om samen 

aangename “momenten” te  

beleven. Maak gebruik van elk 

aanbod dat je aanspreekt en breng 

gerust vrienden mee. 

Een hele grote “dank je wel” aan 

de medewerkers die dit allemaal 

mogelijk maken. Zin om mee aan 

de kar te trekken?  

 Conny 
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St.-BERNADETTE Mortsel-Edegem 

ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR DECEMBER 2017 

TURNEN 

LIJNDANSEN 

Stel je prioriteiten in op bewegen. Je investeert dan in gezondheid en in het  

opbouwen van weerstand tegen de komende vochtige koude winterdagen.  

De Media staan tegenwoordig vol met aansporingen tot meer bewegen.  

Onze wekelijkse turnbeurt is daarvoor een uitgelezen middel. De meeste 

van onze trouwe turnsters en turners moeten we daarvan niet overtuigen en 

zijn wekelijks trouw op post. Maar voor hen die liever wat langer in het 

warme bedje blijven kan deze aansporing van nut zijn. Kom dus meedoen, ook 

eventueel als voorzorg voor de culinaire hoogdagen van Kerstmis en Nieuwjaar, 

waar ons Kerstfeest van 28 december zeker niet moet voor onder doen.  

Regelmatig meedoen is ook heel belangrijk om volledig baat te hebben van je  

inspanningen. Ons bestuur investeert veel in bewegingsactiviteiten, ook financieel 

om jullie te helpen bij gezond ouder worden. Wij verwachten dan ook dat jullie  

gebruik maken van ons aanbod, anders is dat voor ons verloren geld en voor jullie 

een gemiste kans.  

Wel, elke donderdagmorgen  staat Monik in het Atrium klaar om ons met de nodige 

zwier aan het bewegen te zetten.  

- 9u Aerobic en oefeningen met matje op de vloer. 

- 10u Gym voor hen die deze bepaalde oefeningen liever niet op de vloer doen. 

 

  
Info: Hugo Hosteaux  03/449.66.63. 

LET OP!  KERSTVAKANTIE  

donderdag 28 december en donderdag 4 januari 

GEEN TURNEN. 

Leuke meeslepende muziek, prettige danspasjes en een toffe sfeer, dat zijn 

de ingrediënten die het lijndansen bij ons zo smaakvol maken. En onze 

meester chef-kok Yvonne weet met brio dit alles samen te mengen tot een 

smaakvol geheel. He, danslustige dames en heren wat belet jullie om er bij 

te zijn. Zet de stap en kom op vrijdagmorgen meedoen. Na enkele lessen 

kan je er ten volle van genieten wanneer je stijlvol mee over de dansvloer 

kan zweven. 

Elke vrijdag van 9u30 tot 10u30 is het Atrium voor onze dansers. 

 

Info: Rosita Van Varenberg 03/440.47.94. 

LET OP! KERSTVAKANTIE: vrijdag 29 december en vrijdag 5 januari 

GEEN LIJNDANSEN. 
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In december komt ons fietsvakantieteam bij elkaar.  

Wij maken dan een evaluatie van 18 jaar fietsvakanties.  

Er is misschien wel wat sleet gekomen op de formule.  

We zoeken alternatieven uit.  

 

Wie eventueel mooie, haalbare en niet te kostelijke voorstellen heeft kan die kenbaar 

maken aan:  

 

Hugo Hosteaux                  (hugo.hosteaux@telenet.be) of  aan  

Marc Roland                     (marc.roland@gmail.com ) of aan  

Harry Vanden Wijngaert (havedewe@telenet.be ) .  

We hopen dan ook in januari 2018 met voorstellen naar buiten te kunnen komen. 

FIETSVAKANTIE 2018 

TEMPOWANDELEN 

Weer of geen weer, onze tempowandelaars staan elke maandagmorgen 

klaar om er in te vliegen. Ook in de winter heeft sporten in open lucht zijn 

charmes en je bouwt weerstand op tegen koude en vochtigheid.  

We zijn al met een flinke groep en mogen regelmatig nieuwe sporters  

verwelkomen. Dat we elke maandagmorgen zo’n talrijke opkomst hebben 

bewijst dat onze tempowandelaars er van genieten.  

We werken nu in drie groepen.  

De eerste groep zijn onze doorstappers (+/- 6,5km per uur).  

De tweede groep doet het wat kalmer aan en hun af te leggen weg is wat korter. 

Groep 3 geniet van een fikse wandeling aan een gematigd tempo.  

We hebben 2 plaatsen van samenkomst:  

1. 9u30 aan het Atrium.  

2. 9u30 aan het Fort van Edegem, parking recht tegenover het college. 

Wie de week wil inzetten met een gezonde ontspannende openluchtkuur, komt maar 

af……tot maandag. 

Info: Hugo Hosteaux 03/449.66.63. 

LET OP: KERSTVAKANTIE– maandag 25 december en maandag 1 januari 

GEEN TEMPOWANDELEN 

De redactie van ‘t Hoffe Riethje 

wenst alle OKRA-leden een 

 

zalig Kerstfeest 

en een gelukkig en voorspoedig 

2018 
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We weten dat we wat kwaliteiten binnen onze rangen hebben en daar wil-

len we graag eens beroep op doen. WAAROM……? 

Al jaren bezorgen wij aan onze leden op hun verjaardag een gelukwens-

kaart. De formulering van onze wensen op die kaart bracht ons soms in 

een pijnlijke situatie. Voor ons “team verjaarkaarten” is het soms moeilijk 

tot onmogelijk om juist te detecteren wat gepast is of wat niet kan.  

Daarom zijn we al enkele jaren overgestapt naar iet wat onpersoonlijke  

boodschappen, zoals “Gelukkige verjaardag” zonder meer. 

We willen opnieuw een eigen karakter aan onze wenskaarten geven zodat onze leden 

weten dat onze wens echt van ons komt. Zo kwamen wij bij jullie uit. 

Kunnen jullie eens een mooie wenskaart ontwerpen. Dat kan een pentekening zijn, 

een aquarel, een pastel, een vetkrijtje, een olieverfwerkje, een acryl of iets in nog 

een andere techniek? 

Formaat: H=10,5cm  L= 20,5cm. 

We gaan dan van elke binnengebrachte kaart een aantal afdrukken laten maken.  

Wie het ziet zitten om aan dit initiatief mee te werken meldt zich bij Hugo Hosteaux 

03/49.66.63.   hugo.hosteaux@telenet.be  

Met dank vooraf. 

Het bestuur. 

 

 

AAN ONZE OKRA-LEDEN met wat 

KUNSTENAARSBLOED in de  ADEREN 

LIDGELD VOOR HET JAAR 2018 

Wie zijn lidgeld voor volgend jaar nog niet betaalde vragen wij dit ten 

laatste in december te doen zodat wij begin 2018 alle gegevens in ons be-

zit hebben en onze ledenlijst kunnen aanpassen waar nodig.  

De betaling kan online op rekeningnummer BE31 7310 0711 8155 van 

OKRA ofwel cash (liefst zo veel mogelijk gepast geld) op dinsdagnamid-

dag in het Atrium.  

Bij betaling wordt dan meteen een zegel voor 2018 op je oude lidkaart gekleefd.  

Na online betaling ontvang je de klever(s) ten laatste bij je volgende maandblad. 

 

Het bedrag blijft hetzelfde:  

- hoofdlid 23,00 €,  

- gezinslid (partner van hoofdlid of tweede lid in het gezin) 15,00 €,                     

- rusthuisbewoner 10,00 €,  

- bijlid (hoofdlid in een ander trefpunt) 7,50 €,  

- sportbijdrage 8,00 € (die wordt op vertoon van je kaart  

                                 terugbetaald door je ziekenfonds).   

Om vergissingen te vermijden even dit nog: lidgeld voor een gezin van 2 personen  

                                mét sportbijdrage 54,00 €, zonder sport 38,00 €.  

Gelieve ook steeds bij overschrijving te vermelden voor wie en waarvoor je betaalt.  

En tenslotte nog dit: om problemen met de verzekering te vermijden dienen ook zij 

die slechts sporadisch deelnemen aan activiteiten lidgeld + sportbijdrage te betalen. 

Met dank voor jullie begrip. 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be


-5- 

BEDRIJFSBEZOEK AAN " DE BRUG "  

 

" De Brug " is een maatwerkbedrijf in Mortsel dat zich inzet om werkbaar 

werk te verschaffen aan personen met een mentale handicap of na  

psychische problemen in herstel of die lijden aan epilepsie.  

Vroeger heette dat een beschermde werkplaats, nu sociale economie. 

 

De werkopdrachten hebben een industrieel karakter en wij bezoeken een aantal van 

de vijftien afdelingen, gaande van metaal- en houtconstructies, elektronica,  

waterbehandeling, stoffering, constructie, montage en onderhoud van  

beursmaterialen tot verpakkings- en verzendingsactiviteiten. 

 

Ongeveer 320 mensen worden hier tewerkgesteld op een oppervlakte van 55.000 m². 

 

Normaal worden er geen bezoekers toegelaten tijdens de werkuren, maar dank zij 

Frans Ruymaekers, die zowel lid is van Okra Bernadette als van de Koperen  

Passer, zal Eric Devisch, lid van het directiecomité en chef van de metaalafdeling,  

20 Bernadetters en 20 Koperen Passers rondleiden met volgende timing: 

 

*   9u45 - Samenkomst aan de bedrijfsingang. 

* 10u     - Korte uitleg over de doelstellingen van het bedrijf in de cafetaria. 

* 10u15 - Geleid bezoek aan de verschillende afdelingen. 

* 12u15 - Bezoek aan " De Kobbe" waar aan vrijetijdsbesteding wordt gedaan. 

* 12u45 - Koffie met broodjes als lunch in de cafetaria. 

* 13u30 - Einde bezoek. 

 

Waar?  De Brug - Deurnestraat 206 - Mortsel op de parking achter de toegangspoort  

                                    "VZW De Brug Venneborg-Metaal". 

 

Verplaatsing: per trein of met bus 33 - halte Mortsel Station of met carpooling. 

 

Kostprijs: 15 €, over te schrijven op rekening  

                         BE31 7310 0711 8155  van OKRA St. Bernadette met  

vermelding "De Brug" of onder briefomslag met het exacte bedrag en uw naam.  

Broodjeslunch met koffie of thee inbegrepen. 

 

Opgelet: Maximum aantal deelnemers: 20 personen . Dus snel inschrijven is meer 

dan ooit de boodschap want enkel de datum van storting bevestigt uw tijdige  

inschrijving. 

 

Info: Jan BUYCK -  tel 03/288.43.91   

               buyckjan@gmail.com   

               GSM : 0486/60.09.80 

WOENSDAG 13 DECEMBER: DE BRUG 
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LET OP!!! Het is op VRIJDAG 22 december. 

Nog juist voor de Kerstvakantie verwachten wij jullie om 14u aan de  

LUSTHOVENLAAN 10 te Mortsel. In het JOC staan dan de schuifkegels voor ons 

klaar. 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 begeleidt door Rosita en Freddy. 

Er zijn terplaatse 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 22 DECEMBER: CURLING OP TAPIJT 

Na de wandeling in de Hobokense Polder is het nu de beurt aan een gebied dat 

ten zuiden ervan ligt, namelijk fort VIII en het aanpalend domein van Umicore. 

Het deel van het fort gelegen binnen de vestinggracht is weinig toegankelijk, er 

zijn stadsdiensten en enkele verenigingen gevestigd. Het gebied er rond is echter 

boeiend genoeg om er te wandelen maar niet voldoende om ermee aan 5 km te 

geraken. Daarom  zullen we via de tennisvelden en voetbalpleinen van Umicore 

het bos er nog bijnemen. Voor de langere wandeling van ca 8 km zal er nog gestapt 

worden door de Klaverbladdreef tot aan de Moerelei, bij de fietsers wel bekend. Via 

een smal pad keren we terug om uiteindelijk te belanden in het fort. Slijkerige paden 

zullen we niet tegenkomen maar wel enkele natte grasvelden. Na onze sportieve 

inspanning zal de drink plaatsvinden in de sympathieke kantine van de Hobokense 

Sportvissers.  

Tijdens deze uitstap zullen we op een bepaald moment aan de overzijde van de 

spoorweg, links van ons, de fabrieken van Umicore zien, de vroegere Union Miniere en 

nog langer geleden de Metallurgie Hoboken, in de volksmond bekend als “De Zilver”. 

Destijds is dit bedrijf op negatieve wijze in het nieuws gekomen door de 

bodemverontreiniging van de wijk Moretus met lood en andere zware metalen. 

Gelukkig is het goed aangepakt en is dat probleem al lang verleden tijd. 

De verplaatsing er naar zal gemaakt worden met bus 141 

Opstappen halte E. Thieffrylaan (richting Edegem) 13u25  of halte Terlindenlaan 

(Immaculata) 13u27.  Afstappen halte Moretusstraat  13u53.      

Terug huiswaarts: Opstappen halte Moretusstraat 16u11 of 16u41 

Afstappen halte Terlindenlaan  16u43 of  17u16  of halte E. Thieffrylaan   16u45 of 

17u18                                                

Degenen die toch met de auto of per fiets (9 km) wensen te rijden dienen ten laatste op 

het uur van aankomst van de bus (13u53) ter plaatse te zijn. De voertuigen kunnen 

achtergelaten worden nabij de Hobokense Sportvissers  Hoofdfrontweg 1 (Fort VIII). 

Tenslotte nog dit: op onze website zullen foto’s te vinden zijn. Zij werden enkele 

maanden geleden genomen tijdens de verkenningstochten voor deze wandelingen.  

Wie meer te weten wilt komen over Hoboken, het fort  VIII  en Umicore kan googlen. 

Info: Harry Vanden Wijngaert  03/449.77.72  -  0485.53.55.07 

          Jos Wellens                      0475/21.42.36 

DONDERDAG 14 DECEMBER: FORT VIII EN UMICORE-BOS 
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Na een tussenpauze van een jaar gaan we er terug tegen aan.  

We organiseren onze  9de quiz in het ATRIUM op VRIJDAG  

9 MAART2018 .We starten om 14u. Ge kunt nu al beginnen met een ploeg  

samen te stellen van 4 à 6 personen (niet meer).    

Het is een quiz met allerhande weetvragen en onderwerpen. Het is een zeer  

gewone en niet moeilijke quiz die wordt ingericht om u eens te amuseren. 

Ge zoekt ook een ploegnaam. De quiz loopt over 8 rondes en 2 rode-draadrondes.  

Ook muziek zal aanwezig zijn. Het is misschien nog lang, doch er kunnen slechts  

15 ploegen van 6 personen deelnemen, dus… zie dat ge er op tijd bij zijt. 

Laat bij ondergetekende weten  of ge een ploeg hebt. 

INSCHRIJVEN (ter plaatse te betalen) = 2 € per persoon 

Info: Guy VERHEMELDONCK - 0495/40.08.73 - 03/449.27.63 of  

                                                        g.verhemeldonck@gmail.com  
                                                                                                         

                                       

VRIJDAG 9 MAART: QUIZ 

VERLOREN MAANDAG! Zeker een Antwerpse traditie die we in ere moeten 

houden.Wij serveren warme appelbollen en worstenbroden op DINSDAG  

9 JANUARI en dit rond 15u. 

U moet wel INSCHRIJVEN  ofwel CASH in omslag bij ondergetekende ofwel 

via rekening nr BE31 73100711 8155 – met vermelding van appelbol of  

worstenbrood.  

Inschrijven tot 4 januari 

PRIJS: 3 € - koffie inbegrepen  

Info : Guy VERHEMELDONCK 

DINSDAG 9 JANUARI: Worstenbrood en appelbollen 

Goede tradities moeten wij in ere houden. Daarom gaan wij ieder een gelukkig en  

voorspoedig 2018 wensen op VRIJDAG  5 JANUARI 2018 van 14 tot 16 uur. 

Op deze nieuwjaarsreceptie wordt iedereen uitgenodigd voor een drankje en een 

hapje. We rekenen op een grote aanwezigheid, voornamelijk de nieuwe leden zo-

dat die kunnen kennismaken met ons trefpunt. 

Aanmelden is niet nodig. Alles is gratis! Ge brengt enkel uw goedgezinde hoed mee!    

Info: Guy Verhemeldonck 

VRIJDAG 5 JANUARI: NIEUWAARSRECEPTIE 

Ook dit jaar organiseren wij ons jaarlijks Kerstfeest.Wij doen dit op  

DONDERDAG 28 DECEMBER om 12u30 – deuren om 12 u. 

Het eten wordt geserveerd door traiteur OMNIBUS die ook de vorige jaren ons 

feest verzorgd heeft. Wij serveren voor jullie: palet van gerookte vissoorten -  

minestronesoep - kalkoenfilet met champignons en kroketten -  dessert/koffie  Na 

het hoofdmaal zorgen wij voor animatie en we organiseren daarna onze jaarlijkse tombola. 

INSCHRIJVEN: ten laatste op 24 december.  

Cash bij ondergetekende (in omslag) of liefst per rekening op nr. BE31 7310 0711 8155 met 

vermelding “kerstfeest”.   PRIJS: 25 € all in     

Info: Guy VERHEMELDONCK : 0495/40.08.73 of 03/449.27.63 

DONDERDAG 28 DECEMBER: KERSTFEEST 



DAT ACTIVITEITEN DECEMBER 2017 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

Vr.1 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.4 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.5 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.5 St. Niklaas Atrium  15u 1 

Do.7 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.8 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.11 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 2 

Di.12 OKRA Bestuursvergadering Nevenruimte 9u30 - 

Di.12 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.13 Bedrijfsbezoek “De Brug” VZW Deurnestr. 206 9u45 4 

Do.14 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.14 Wandelen: Fort VIII  en Umicore-bos E.Thieffryln 13u25 5 

Vr.15 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.18 Tempowandelen Atrium/ Fort V 9u30 2 

Di.19 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.21 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.22 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Vr.22 Curling op tapijt JOC 14u 4 

Ma.25 tot Zo. 7 januari: KERSTVAKANTIE _-_ - - 

Ma.25 KERSTMIS : GEEN TEMPOWANDELEN - - 2 

Di.26 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.28 GEEN TURNEN - - 2 

Do.28 OKRA-KERSTFEEST Atrium 12u 4 

Vr.29 GEEN LIJNDANSEN - - 2 

Ma.1jan NIEUWJAAR: GEEN TEMPOWANDELEN - - 2 

Di.2jan Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Do.4jan GEEN TURNEN - - 2 

Vf.5jan GEEN LIJNDANSEN - - 2 

Vr.5jan OKRA-NIEUWJAARSRECEPTIE - 14-16u 5 

Ma.8jan Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 - 

Di.9jan OKRA– Bestuursvergadering Nevenruimte 9u30 - 

Di.9jan Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.9jan Worstenbrood en appelbollen Atrium 15u - 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever 
Conny Pirée-Roelandts 
Doolhoflaan 44 
2640 Mortsel 

03 449 50 80 

 

Administratief  

verantwoordelijke 
Ann Deckers 
03 440 49 98 
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 
03 295 38 94 

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

