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DECEMBER: KERSTMAAND 
ook wel wintermaand of donkere 

maand genoemd, is de twaalfde en 

laatste maand van het jaar op de  

gregoriaanse kalender en telt  

31 dagen. 

Vanwege de vele feestdagen wordt 

deze maand in Nederland en België 

informeel ook wel feestmaand  

genoemd. 

De naam komt van het latijnse woord 

voor “tien”: decem. 

December was oorspronkelijk de tien-

de maand van het jaar, omdat tot 153 

jaar voor Christus het Romeinse  

kalenderjaar op 1 maart begon. 

December valt in het noordelijk  

halfrond, bij ons dus, voor twee derde 

in de astronomische herfst en voor een 

derde in de astronomische winter. 

 

Enkele bijzondere gebeurtenissen: 

6   december: Sinterklaas. 

8   december: Onbevlekt ontvangenis  

     van Maria. 

21 december:  Winterzonnewende:  

     kortste dag en de langste   nacht 

     en daarna beginnen de dagen weer 

     te “lengen”. 

25 december: Kerstmis. 

31 december: Oudjaar. 

 

Nog enkele weerspreuken: 

December zacht en dikwijls regen, 

      geeft weinig hoop op rijke zegen.  

December mist, goud in de kist. 

Kerstmis donker,  

     wordt de boer een jonker. 

Als de dagen lengen, 

         beginnen ze te strengen! 

 

(Bron: Wikipedia) 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
We zijn al aan de laatste maand van 2019.Wat gaat de tijd toch 

vlug en... er komen drukke tijden aan: 

- Op 10 dec brengt de Sint wat voor de  kindjes (?) in het  

  ATRIUM doch enkel voor degene die braaf zijn  geweest. 

- Op VRIJDAG 27 DEC is er ons traditionele KERSTFEEST    

       (zie blz. 5) 

- Op 3 januari is er onze NIEUWJAARSRECEPTIE      

                (zie blz. 5) 

- Op 14 januari is er worstenbrood en appelbollen (zie blz. 5) 

- Op 24 dec (dag voor kerstmis) en 31 dec (dag voor  

      nieuwjaar) is het ATRIUM gesloten en dus geen  

      clubnamiddag. 

Gelieve dringend uw lidgeld te betalen ( zie blz. 3). 

Wij moeten onze schulden ook voldoen naar hogere instanties 

en we moeten ook zien dat we niet in de financiële problemen 

komen. 

Heb je al de kleine veranderingen opgemerkt in ons clubblad ? 

Op het voorblad werd " seniorenclub" vervangen door  

    "club 55+”. 

" Zorg en clubnamiddag" (achteraan) werd vervangen  

       door " clubnamiddag" 

Er is ook een andere verantwoordelijke uitgever. 

We zijn nog intern bezig met wat aanpassingen doch daar 

eventueel later meer over. 

Bekijk ook de verandering ivm met het turnen vanaf januari. 

Tot op heden hebben zich nog geen kandidaat bestuursleden 

gemeld. Het is nochtans nodig dat er versterking komt omdat 

het iedereen toch wel wat zwaar wordt en we willen zeker niet 

inkrimpen op ons programma....integendeel.... 

Vanaf volgend jaar willen we starten met KEGELEN op  

vrijdagnamiddag. 

In maart is onze QUIZ gepland. Begin al maar een ploeg bij 

elkaar te zoeken (4 à 6 personen). Later hierover meer. 

Minder prettig nieuws afgelopen maand nl: het overlijden van 

LILIANE echtgenote van Hugo HOSTEAUX, Maria  

Vermeulen en Frans Ruymaeckers. Zij rusten in vrede. 

En nu…..op naar 2020 

 

Guy VERHEMELDONCK 
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TURNEN 
Stel je prioriteiten in op bewegen. Je investeert dan in je 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. 

Ons bestuur investeert veel in bewegingsactiviteiten, zeker financieel om jullie te helpen bij gezond 

ouder worden. Maar we moeten die uitgaven kunnen blijven dragen en ze moeten een zekere  

efficiëntie hebben (bv. een lesgeefster betalen voor 3 à 4 deelnemers is niet te verantwoorden). 

Er hangt ons ook een aanzienlijke prijsverhoging van sportwerk Vlaanderen boven het hoofd die we 

niet zullen kunnen dragen. 

Zorgvuldig overwogen zijn we in het bestuur tot het besluit gekomen vanaf januari 2020 maar één les 

maar te voorzien op donderdag van 9u30 tot 10u30. In februari gaan we dat evalueren naar praktische 

uitvoering. De les wordt gericht naar het kunnen van de 1ste en 2de groep.  

Monik zal dat goed begeleiden. 

De deelname prijs moeten we spijtig genoeg ook verhogen naar 3€. 

Wat nog altijd heel wat goedkoper is in vergelijking met wat de lessen kosten voor Yoga of Thai-Chi. 

(9€ per lesuur). 

Om al die kosten enigszins dragelijk te houden is regelmatig meedoen een vereiste. Bij de meeste  

lessen in andere clubs moet je een 10 beurtenkaart kopen op datum. Een les niet volgen is geld kwijt. 

Wij verwachten dan ook dat jullie gebruik blijven maken van ons aanbod, anders is dat voor ons  

verloren geld en voor jullie een gemiste kans. 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 oefeningen liever niet op de vloer willen doen. 

 

 

Info: Hugo Hosteaux   03/449.66.63 

 

Let op: Kerstvakantie! 

Donderdag 26 december en donderdag 2 januari:  GEEN TURNEN 

Een dikke trui, een warme muts en 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. Daarom ook zijn we op maandag 23 en maandag 30 december op post in het 

fort 5 te Edegem. 

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. 

TEMPOWANDELEN 
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LIDGELD 2020 

LIJNDANSEN 

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 10 tot 11u is het Atrium voor onze dansers.   

Info: Rosita Van Varenberg    03/ 440.47.94                                                                               

Tegen begin 2020 hebben wij graag duidelijkheid omtrent ons ledenbestand. Daarom nodigen wij al onze 

leden uit om vanaf de maand november het lidmaatschap te vernieuwen door overschrijving van het  

verschuldigde bedrag op rekening "BE31 7310 0711 8155" van OKRA ofwel cash op dinsdagnamiddag  

tijdens de clubnamiddag in het Atrium. 

  

          - 25€ voor hoofdlid, (eerste lid in een gezin of alleenstaand) 

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

 - 10€ voor iemand die verblijft in een woonzorgcentrum en ook voor de partner die thuis blijft wonen. 

 - 8€ bovenop het gewone lidgeld voor iemand die aan een of andere sportactiviteit deelneemt, 

                 zoals wandelen, turnen, fietsen, enz. Dit laatste bedrag kan je echter op vertoon van je  

                 lidkaart voorzien van een kleefzegel van 2020 (die je ontvangt na betaling)  bij je  

                 ziekenfonds terugvorderen.  

          - 7,50€ Pluslid. (Wie is pluslid? Iemand die lid is van een ander trefpunt en daar lidgeld betaalt kan bij 

                ons ook aan allerlei activiteiten zoals bv het Kerstfeest deelnemen mits  betaling van 7,50€ per  

                jaar, over te schrijven op onze banbkrekening OKRA  BE31 7310 0711 8155  met  

                vermelding    Pluslid. 

 

Het maandelijks clublad wordt u dan ook per e-mail bezorgd. Let wel: Als je wil deelnemen aan  

sportactiviteiten, zorg er dan voor, om problemen te vermijden, dat uw lidkaart voorzien is van 

een sportzegel!  

 

Ook niet te vergeten! Geef bij verhuis steeds je nieuw adres door, alsook bij verandering je nieuw email 

adres en/of telefoonnummer aan  ondergetekende. 

Alvast dankjewel! 

 

Info: Ann Deckers - per email: "ann.ie.deckers@skynet.be" of 0486/37.27.68 of 03/440.49.98. 

Let op: Kerstvakantie! 

Vrijdag 27 december en vrijdag 3 januari:  

GEEN LIJNDANSEN 

Begin 2020 moeten we werk maken van de samenstelling van ons nieuw bestuur. 

Verschillende functies dienen vernieuwd, versterkt of toegevoegd te worden. 

Wij zoeken nieuw bloed en nieuwe, frisse ideeën. 

Zo zijn we onder andere op zoek naar een VOORZITTER,  een feestbestuurder, 

een verantwoordelijke voor ons clubblad, administratie, sport, enz.... 

Kom eens praten. Ge moet er zeker geen schrik van hebben . 

Alle hulp is welkom maar.... er moet zeker versterking komen. 

Info: Guy verhemeldonck en bestuur. 

 

BESTUURSVERKIEZING 
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WOENSDAG 11 DECEMBER: DAGUITSTAP ISOTOPOLIS 

Op 16 november jl. waren er reeds 23 inschrijvingen voor deze activiteit, zodat er nu nog 10 kandidaten 

kunnen inschrijven voor deze trip tot uiterlijk 2 december, mits opgave van hun naam, voornaam en  

identificatienummer van het Rijksregister, voorkomend op uw identiteitskaart, en storting  van 17 € p.p.  

op rekeningnummer BE31 7310 0711 8155 van OKRA Bernadette. 

Het programma ziet eruit als volgt : 

- 8u30: Vertrek met de autobus "Van Bogget Reizen" aan het Grijpegemplein op de 

              grens tussen Mortsel en Edegem, naar Belgoprocess in Dessel. 

- 10u - 12u: Bezoek aan Isotopolis (inleiding + tentoonstelling). 

- 12u - 13u15: Lunch in de cafetaria.  

- 13u30 - 16u: Bezoek aan ESV Euridice met een demonstratieproef  berging + Hades 

                (ondergronds laboratorium) 

- 17u30 à 18u: Aankomst bus aan het Grijpegemplein. 

In de cafetaria kan u uw eigen boterhammetjes opeten, maar waarom zou u dit doen  

wanneer u een volledig warm middagmaal kan krijgen voor 9,45 €, incluis soep en dessert, dagsoep alleen 

aan 1,05 €, warme dagschotel of koude of vegetarische schotel alleen aan 7,95 €, steak met frieten alleen 

aan 9,45 € en broodjes martino of smos krab, kip-curry, kaas/ham aan 2,85 € per broodje. 

U dient mij wel ten laatste op 6 december uw keuze mede te delen, zodat ik de Sint ... euh de cafetaria  

tijdig kan inlichten.  

Er gelden vrij strikte veiligheidsvoorschriften en u dient allen uw identiteitskaart bij te hebben, zodat de 

opgegeven data kunnen gecontroleerd worden, er mag niet gerookt worden en er mag alleen gefotografeerd 

worden in het informatiecentrum ISOTOPOLIS en de tentoonstellingsruimte van ESV EURIDICE. 

Info : Jan BUYCK - buyckjan@gmail.com - tel 03/288.43.91 -  0486/60.09.80 

Omdat in deze periode de dagen kort zijn is er gekozen voor een wandeling met een verplaatsing van maar 

ongeveer 6km en die, als de weersomstandigheden een risico zouden vormen om met de auto te rijden, ons 

toelaten het openbaar vervoer te nemen. 

Met de beide afstanden van ca 4km en ca 8km komen we voorbij de twee kapellen, vandaar de naam.  

In de buurt ervan zullen we in enkele mooie stukjes natuur belanden. De originele wandeling voorziet ook 

een tocht over de Oude Spoorwegberm maar die zullen we links laten liggen om ons aan de voorziene  

afstand van 8 km te houden. Dit laatste  stuk natuur zou in een wandeling van volgend jaar ingelast kunnen 

worden.  

Waar we wel voorbij zullen komen is Casa di Mauro (www.casadimauro.be), een boerderij waar mensen 

met een beperking wonen en er allerlei taken, aangepast aan hun kunnen, verrichten.  

Er liggen nog enkele grote hoeves op onze weg waaronder De Kriekelaarhoeve. 

Vertrek om 13u aan het Atrium met een aantal auto’s en kostendelend meerijden aan 0,75€/pers. 

Info: Harry Vanden Wijngaert  Tel: 03/449 77 72  of 0485/53 55 07 

         Jos Wellens                      Tel: 0475/21 42 56 

DONDERDAG 19 DECEMBER: HET BOSKAPELLENPAD 

We zijn er weer op dinsdag 3 december. Met de lichten aan boven onze tafel kunnen we aan de slag. 

Wanneer je, je geroepen voelt kan je gerust komen meedoen op 3 december. 

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 

http://www.casadimauro.be
mailto:hugo.hosteaux@telenet.be
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Dan vieren we ons Kerstfeest in het ATRIUM. 

Om 12 uur serveren wij een apero met hapjes - vervolgens pompoensoep - kalkoenrollade opgevuld met 

appelen en rozijnen en daarna dessert. 

Dranken: water en wijn zijn inbegrepen. 

Er kan dit jaar ook ingeschreven worden voor een vegetarische maaltijd maar dit moet dan DUIDELIJK en 

op NAAM vermeld worden bij de inschrijving. 

INSCHRIJVING  is VERPLICHT via REKENING : BE31 7310 0711 8155 KRED BEBB met  

vermelding NAAM en AANTAL - KERSTFEEST (liefst). 

of CASH in BRIEFOMSLAG met vermelding van NAAM en AANTAL en KERSTFEEST. 

PRIJS : 27,5€ 

Wij voorzien tussendoor ook ANIMATIE en onze JAARLIJKSE TOMBOLA. 

Info: laatste dag inschrijving = 22 december 

          deuren: 11u30  - NIET VROEGER 

INFO : Guy VERHEMELDONCK 

VRIJDAG 27 DECEMBER: KERSTFEEST 

We houden onze jaarlijkse NIEUWJAARSRECEPTIE waarop al onze leden zijn uitgenodigd.  

Die heeft plaats in het ATRIUM van 14 tot 16 uur. 

We serveren een hapje en een drankje. 

Inschrijven is niet verplicht doch we rekenen wel op uw goed humeur en goede vooruitzichten op 2020. 

Info: Guy VERHEMELDONCK 

VRIJDAG 3 JANUARI: NIEUWJAARSRECEPTIE 

Dan is het bij ons in het ATRIUM " verloren maandag ".Dat wil zeggen dat we worstenbrood en  

appelbollen aanbieden aan onze leden. INSCHRIJVEN en BESTELLEN is verplicht. 

PRIJS : 3€ per stuk. Er wordt rond 15 uur warm geserveerd met koffie. 

INSCHRIJVEN: via onze rekening: BE31 7310 0711 8155 KRED BEBB 

of CASH aan ondergetekende met DUIDELIJKE vermelding van NAAM - AANTAL en SOORT ( appel 

of worst) 

Laatste dag van Inschrijving: 8 januari. 

Info: Guy VERHEMELDONCK 

DINSDAG 14 JANUARI: WORSTENBROOD EN APPELBOL 

Aan al onze leden 

een Zalig Kerstmis 

en een voorspoedig 

2020 

Os team is volop aan het nadenken voor de fietsvierdaagse eind augustus 2020. 

Wie ideeën heeft voor bestemmingen en routes kan die melden bij: 

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 het voorjaar 2020 met voorstellen naar buiten te kunnen komen. 

FIETSVAKANTIE 

mailto:hugo.hosteaux@telenet.be
mailto:marc.roland@gmail.com
mailto:havedewe@telenet.be


DATUM ACTIVITEITEN DECEMBER 2019  STARTEN AAN   STIPT OM BLZ 

Ma.2 Tempowandelen Atrium 9u30 2 

Di.3 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 - 

Di.3 Workshop Verjaardagskaarten Atrium 13u30 4 

Do.5 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.6  Lijndansen Atrium 10u 2 

Ma.9 Tempowandelen Atrium 9u30 2 

Di.10 OKRA Bestuursvergadering Nevenruimte 9u30 - 

Di.10 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 - 
Di.10 Sinterklaas Atrium 15u 1 
Wo.11 Daguitstap ISOTOPOLIS in DESSEL Grijpegemplein 8u30 4 
Do.12 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.13 Lijndansen Atrium 10u 2 

Ma.16 Tempowandelen Atrium 9u30 2 

Di.17 Clubnamiddag Atrium 13-16u30 - 

Do.19 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Do.19 Wandelen: Het Boskapellenpad Atrium 13u 4 

Vr.20 Lijnsdansen Atrium 10u 2 

Ma.23 t/m zo. 5 januari KERSTVAKANTIE - - - 

Ma.23 Tempowandelen Atrium 9u30 2 

Di.24 Geen clubnamiddag - - - 

Wo.25 KERSTMIS - - - 

Do.26 Geen turnen - - 2 

Vr.27 Geen lijndansen - - 2 

Vr.27 OKRA– Kerstfeest Atrium 11u30 5 

Ma.30 Tempowandelen Atrium 9u30 2 

Di.31 Geen clubnamiddag - - - 

Wo.1jan GELUKKIG NIEUWJAAR - - - 

Do.2jan Geen turnen - - 2 

Vr.3jan Geen lijndansen - - 2 

Vr.3jan OKRA Nieuwjaarsreceptie Atrium 14u 5 

Ma.6jan Tempowandelen Atrium 9u30 2 

Di.7jan Clubnamiddag Atrium 13-16u30 - 

Di.7jan Workshop Verjaardagskaarten Atrium 13u30 - 

Di.14jan Worstenbrood en appelbollen Atrium 15u 5 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever 
Guy Verhemeldonck 
Rubensstraat 16 
2640 Mortsel 

03 449 27 63 

 

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 

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

