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DECEMBER: WINTERMAAND 

We gaan op volle snelheid naar 

2019 met ons St.Niklaasfeest - 

Kerstfeest - Nieuwjaarsreceptie 

en Worstenbrood (lees elders). 

Vergeet zeker niet tijdig en juist 

in te schrijven en zeker NIET  

verschillende inschrijvingen  

samen. Alles afzonderlijk aub. 

Vergeet ook niet op tijd uw  

lidgeld te betalen....we moeten  

administratief ook tijdig in orde  

blijven. 

 

De gemeente EDEGEM heeft een  

brochure uitgegeven, speciaal 

voor SENIOREN. Hierin staat 

een hoop praktische informatie. 

Te verkrijgen in het ATRIUM of 

via een bestuurslid 

 

Bezoek zeker onze mooie  

website www.okrabernadette.be. 

Je vindt er de laatste nieuwtjes. 

We zijn ook nog op zoek naar  

enkele tombolaprijzen.  

Ze moeten wel nieuw en  

ongebruikt zijn. 

Info bij ondergetekende. 

En nu... op naar de  

feestelijkheden en...  

niet te veel eten!!! 

Tot ziens, 

Guy VERHEMELDONCK 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Donkere maand, kerstmismaand, de cyclus 

van het jaar is er mee afgesloten. Zelfs  

wolfsmaand was gebruikelijk toen er nog veel 

wolven waren. We zitten nu volop in de 

"donkere dagen", drie weken voor en drie  

weken na kerst. Dus zegt de volksmond:  

"de dagen gaan maar open en toe", of ook:  

"de dagen hebben niets meer aan"... 

Op 4 december zorgt Sinte Barbara (een 

volksheilige) dat de vriezeman stil staat.  

Ze was de patrones van de  

brandweerlieden en op 6 december is het niet 

veilig op de daken, want de goede Sint  

Niklaas maakt het dan onveilig op zijn 

paard... De (zwarte) pieten moeten soms  

zoeken naar een schoorsteen...   

Onze club laat zich niet afschrikken door  

winterweer, de activiteiten gaan gewoon door:  

wandelen onder verschillende vormen, turnen, 

lijndansen - de fietsen staan veilig binnen tot 

de lente - de dinsdagnamiddagen hebben hun 

vaste klanten en de eindejaars feestelijkheden 

gaan gewoontegetrouw door. Onze vrijwillige 

medewerkers hebben heel het jaar door hun 

beste beentje voorgezet en een heel dikke 

"dank je wel" is zeker op zijn plaats. Hou in 

de gaten hoe vlug de donkere dagen moeten 

wijken.  

Eind december is er al een korte verlenging 

s'avonds en dat geeft weer goede moed om de 

winter door te wachten op een nog héél verre 

lente. Trek een warme trui extra aan,  

laat de kou je niet binnen houden en hou de 

moed er in. 

Je griepprik al gehaald? 

Hou je taai en groetjes van Conny 

  

  

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

ONS BEWEGINGSAANBOD VOOR DECEMBER 2018 

TURNEN LIJNDANSEN 

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. 

 

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 27 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 willen doen. 

 

Info: Hugo Hosteaux  03/449.66.63. 

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. 

Op vraag van enkele  

danslustigen gaan we  

ondanks de kerstvakantie 

op vrijdag 28 december 

om 9u30 toch een  

dansuurtje inlassen.  

De kosten voor de lesgever 

zijn dan wel voor jullie,  

de zaal is betaald. 

Info: Rosita Van Varenberg 

03/440.47.94. 

LET OP! KERSTVAKANTIE 

Donderdag 27 december en 

Donderdag 3 januari 

GEEN TURNEN 

LET OP!  

KERSTVAKANTIE 

Vrijdag 4 januari 

GEEN LIJNDANSEN 
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WOENSDAG 19 DECEMBER: WANDELEN: DE BREDE ZEYP  

We wandelen door het 35ha groot bos De Brede Zeyp dat gelegen is in  

Koningshooikt en in erfpacht is bij Natuurpunt De Wielewaal.  

Het bos dankt zijn naam aan een beek met dezelfde naam.  Het is een wandellus uit 

het wandelgebied  

Pallieterland. 

Het dichtsbij gelegen 

café bij het bos is  

Brasserie De Seats dat 

echter zijn sluitingsdag 

heeft op donderdag. 

Om zowel de korte  

(5,5 km) als de lange 

wandeling (10 km) van 

hieruit te kunnen  

starten zal de  

wandeling uitzonderlijk 

doorgaan op een  

WOENSDAG. 

We vertrekken aan het Atrium om 13u. Kosten delend meerijden kan aan 2,40 €. 

Goede wandelschoenen zijn gewenst. 

Info. Marc Roland 0478 44 50 91  Ria Prims 0497 83 05 18 

Ons jaarlijks KERSTFEEST gaat dit jaar door op DONDERDAG 27 DECEMBER 

in het ATRIUM. 

Wij serveren: 

 Voorgerecht met een duo van garnaal en kaaskroket.  

 Pompoenroomsoep. 

 Hoofdgerecht met varkenswangetjes/groenten en kroketten.  

 Nagerecht met koffie. 

Water en wijn zijn in de prijs begrepen. 

Na het hoofdgerecht zorgen we voor een aangepast kerstanimatie en volgt onze  

jaarlijkse tombola. 

De deuren gaan open om 11u30 ( niet vroeger) en we beginnen te eten om 12 u. 

Gelieve dus op tijd te komen want onze traiteur begint graag stipt op tijd (kosten 

personeel)! 

INSCHRIJVEN VERPLICHT. 

PRIJS: 30 €: - ofwel cash in briefomslag aan ondergetekende of liefst  

per REKENING op ons  Nr: BE31 7310 0711 8155 met vermelding KERSTFEEST 

en aantal deelnemers. 

Uiterste datum inschrijving: 20 DECEMBER. 

Info: Guy VERHEMELDONCK.   0495 40 08 73  of  03 449 27 63 

KERSTFEEST 
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Het Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen (MOU) organiseert in zijn geboortestad 

een expo over een vergeten Vlaamse meester Adriaen Brouwer (° 1604 - +1638). 

In zijn kort leven schilderde hij een zeventigtal werken, waarvan er nu een kleine helft naar het 

MOU zijn gehaald uit heel Europa en de Verenigde Staten. 

 

Al tijdens zijn leven was Brouwer bekend. Rubens en Rembrandt bezaten werken van hem, doch 

in kerken en kastelen zal je zijn werk niet vinden. Welke paus, kardinaal, keizer of andere adelijke 

personen zouden schilderijen kopen waarop braspartijen, boerenkinkels,  dronkaards en  

vechtersbazen te zien zijn. 

Brouwer is een meester in het schilderen van emoties en stemmingen en werd de nieuwe Bruegel 

genoemd, maar schilderde ook vernieuwende landschappen. 

 

In de namiddag volgen we het kunstparcours "Charivari" door Oudenaarde onder het toeziend oog 

van curator Jan Hoet jr. die een twintigtal hedendaagse kunstenaars samen bracht, die net als  

Brouwer in zijn tijd wel eens de spot drijven met mensen en hun gedragingen. Onderweg  

ontdekken we ook de bezienswaardigheden van Oudenaarde. 

 

Naar goede gewoonte zal alles gegidst worden (in het West-Vlaams ? Maar hopelijk hebben wij 

onze privé-vertaler Frits bij, die dan wel Antwerps zal moeten leren).  

Tussen de middag hebben wij één uur de tijd om iets te nuttigen in het Praatcafé De Carillon, 

Markt 49. Drank zal geen probleem zijn, doch ik tracht per 4 deelnemers een tapasbord met  

stokbrood te bestellen. De tapas en de drank zijn voor eigen rekening. 

 

8:40: Plaats van vertrek: Berchem Station 

8:56: de IC 3008 richting De Panne op spoor 6. Ticket van 2,50 € naar Antwerpen-Zuid. 

9:01:  Antwerpen Zuid . Vandaar een gezamelijk groepsticket voor senioren naar  

                     Oudenaarde en terug naar Berchem. 

9:47: Overstappen in Gent-Sint-Pieters van spoor 6 naar spoor 8. 

9:57: met de S51 780 richting Ronse. 

10:27: aankomst in Oudenaarde. Te voet naar de Grote Markt. 

11u tot 13u: Gegidst bezoek aan het Mou : Expo Adriaen Brouwer + Wandtapijten. 

13u tot 14u: Middagpauze in Praatcafé De Carillon, Markt 49. 

14u tot 16u: Kunstenparcours Charivari door Oudenaarde. 

16u33: Station Oudenaarde : met S51 766 richting Gent-Sint-Pieters perron 4. 

17u03: Aankomst Gent-St. Pieters overstappen van perron 3 naar perron 1. 

17u11: Vertrek met IC 3038 naar Antwerpen-Berchem. 

18u04: Aankomst: einde van de uitstap. 

 

Prijs voor twee gidsen voor 4 uur, 2 x inkom, treinticket Antwerpen-Berchem naar  

Antwerpen-Zuid en vandaar seniorenticket naar Oudenaarde en terug: 30 € over te schrijven 

op rekening  Okra St.Bernadette BE31 7310 0711 8155 of onder omslag met vermelding  

van Uw naam en "BROUWER". 

 

De eerste 20 ingeschrevenen mogen mee, vanaf 21 komt u op een reservelijst.  

Maar laten we eerst maar zorgen dat we zeker met 20 zijn. 

P.S. Wie nog niet kan genieten van een senioren treinbiljet, dient dit te melden en mag 9 euro af 

trekken van de prijs, doch dient dan wel zelf een treinticket te bestellen. 

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

WOENSDAG 12 DECEMBER:  

DAGTRIP OUFENAARDE - ADRIAAN BROUWER 
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Toch nog een woordje om tijdens de winterperiode onze fietsers niet te vergeten. 

 

ELEKTRISCH FIETSEN. 

 

We gaan iets vertellen voor wie overweegt de stap te zetten naar de elektrische fiets.  

Bij onze fietsgroep stijgt het aantal E-bikers elk jaar, we zijn nu al tot meer dan de helft.  

Als je overweegt die stap te zetten wacht dan niet tot je meer dan tachtig bent. Je verliest zo jaren 

fietsplezier en fietsbehendigheid. Ook wanneer je in jaren niet meer op de fiets gezeten hebt is een 

aanpassingsperiode noodzakelijk. Je gaat zomaar niet ineens aan tochten van 30km en meer  

beginnen. 

 

Voor we naar de fietshandel stappen, waarop moet je letten!! 

-Kies voor een fietshandel in je buurt. 

-Supermarktfietsen laat je best voor wat ze zijn, ondanks de soms aanlokkende prijs. 

-Motiveer jezelf voor wat je de E-Bike wilt gebruiken; om mee te rijden in groep?  

    Om boodschappen te doen? Om je actieradius te vergroten, Om de Ventoux te beklimmen? 

-Bepaal je prijslimiet. 

-Vraag documentatie en bedenktijd. 

-Koop een fiets aangepast aan je maten, niet de onaangepaste die toevallig in aanbieding 

     staat. 

-Vraag voldoende uitleg over hoe te rijden met een E-bike. Dit wordt dikwijls verwaarloosd  

     door de verkopers. 

 

Wat is een goede prijs en wat bepaalt de prijs? 

En goede elektrische fiets, een gewoon stadsmodel voor dagelijks gebruik vind je tussen 

2.300 € tot 3.000 €. De prijs wordt bepaald door de kwaliteit van de onderdelen.  

Bij auto’s bv. heb je Mercedessen en Audi’s, evenzo bij de fietsen.  

Voor de merken betaal je meer, maar zijn die daarom beter? 

 

Waar zit de motor best?  Vooraan, midden, achteraan? 

Elke opstelling van de motor heeft zijn voor- en nadelen. 

 

Met de motor in het voorwiel is de fiets goedkoper en de gewone fietsonderdelen kunnen  

aangewend worden. De voortractie trekt de fiets vooruit wat nerveuzer stuurt en het  

voorwiel gaat makkelijker slippen. 

 

Bij de motor achteraan zijn normale versnellingen niet meer mogelijk en gaat men over naar  

versnellingen in de naaf. Achteraan zit je dan met een kanjer aan gewicht. Als de batterij dan nog 

onder de bagagedrager zit ligt het zwaartepunt wel heel ver naar achter met de neiging voor he 

oplichten van het voorwiel. 

 

Het beste is natuurlijk de motor in het midden en op de trapas. Dit maakt de aankoop allemaal 

duurder omdat het frame moet aangepast worden en omdat je voor de naam “Bosch en Panasonic” 

ook extra moet betalen die allebei octrooirechten bezitten op de motoren. 

Je hebt bij deze opstelling ook minder kansen op storingen omdat je geen lange kabel 

meer hebt voor de bediening van motor en batterij. 

Het zwaartepunt ligt laag en in het midden van de fiets.  

Dat biedt stabiliteit en verhoogt het rijplezier. 

Lekke banden zijn nog moeilijk te herstellen en de computer van de ondersteuning moet 

altijd opnieuw ingesteld worden.  

Daarom overweeg je best om een pechverhelpingsverzekering aan te gaan.  

Gelukkig kost dat niet zo heel veel +/- 50 € per jaar. 

FIETSEN 
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Op DINSDAG 4 DECEMBER  komt de brave Sint een kleinigheid brengen voor 

onze trouwe “dinsdagnamiddagmensen”.  

Mogelijk ook voor anderen die eens willen kennis maken. 

Het is maar een kleinigheid doch het is jullie gegund en het is een traditie die we in 

ere willen houden. 

Wij doen niet mee aan dat Kerst en zwarte-pieten-gedoe van de media en  

andere sufferds. 

Allen van harte welkom tegen 15 u of vroeger. 

Tot dan 

Guy VERHEMELDONCK 

DINSDAG 4 DECEMBER: BEZOEK VAN SINT NIKLAAS 

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. 

Daarom ook zijn we op maandag 24 en maandag 31december 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 

Op dinsdag 4 december houden we onze 1ste workshop verjaardagkaarten maken.  

We komen dan om 13u30 terplekke met eigen materiaal. OKRA levert papier,  

aquarel en gekleurd papier, formaat 20x10cm. 

We zijn met 6. En 5 hiervan komen werken in het Atrium. 

Opdracht: 30 kaarten maken, dus 6 per persoon, dat moet kunnen hé. 

Een toffe ploeg begint er aan, maandelijks, met de bedoeling een eigen karakter te 

geven aan onze OKRA-wensen . 

Wie zijn zij?: Dellaert Liesbeth, Deckers Ann,  Golaszewski Janusz, Vertommen Jo, 

Hosteaux Hugo en Mia Segers die thuis zal werken. Zo een flink team dat begaan is 

met het imago van OKRA St.Bernadette Mortsel-Edegem en met onze jarige leden. 

DINSDAG 4 DECEMBER: VERJAARDAGSKAARTEN 
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Onze traditionele en verzorgde NIEUWJAARSRECEPTIE gaat dit jaar door op 

VRIJDAG 4 JANUARI 2019 in het ATRIUM. 

 

De receptie duurt van 14 u tot 16 u. Wij zorgen voor de hapjes en de drankjes. 

IEDEREEN  van onze vereniging wordt uitgenodigd. 

INSCHRIJVEN is NIET nodig maar zorg zelf voor een goed humeur en kom kennis 

maken met de andere leden van de onderafdelingen. 

 

Wij rekenen dit jaar zeker op onze NIEUWE en JONGERE leden 

Allen van harte welkom. 

Info: Guy Verhemeldonck 

VRIJDAG 4 JANUARI 2019: NIEUWJAARSRECEPTIE 

DINSDAG 8 JANUARI 2019:  

WORSTENBROOD EN APPELBOLLEN 

Op DINSDAG 8 JANUARI 2019 gaan 

we weer ons traditioneel  

WORSTENBROOD of  APPELBOL 

eten in het ATRIUM.  

We serveren om 15 u met een  

koffietje. 

INSCHRIJVEN is VERPLICHT  

tot uiterlijk 4 januari. 

PRIJS: 3 € per stuk 

Te betalen cash met briefomslag bij  

ondergetekende met vermelding:   

naam - aantal én appelbol of  

worstenbrood. 

of via rekening: BE31 7310 0711 8155 met dezelfde vermelding als hierboven. 

Smakelijk! 

Guy VERHEMELDONCK 

FIETSVAKANTIE 2019 

We zoeken de mogelijkheden uit. Wij maken een evaluatie van  

18 jaar fietsvakanties. 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 2019 met voorstellen naar buiten  

te kunnen komen. 

 

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


DATUM ACTIVITEITEN DECEMBER 2018 STARTEN AAN STIPT OM BLZ 

Ma.3 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 6 

Di.4 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.4 Workshop Verjaardagskaarten Atrium 13u30 6 

Di.4 Sint Niklaas traktatie Atrium 15u 6 

Do.6 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.7 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.10 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 6 

Di.11 OKRA-Bestuursvergadering - Guy Nevenruimte 9u30 - 

Di.11 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.11 Ouderenadviesraad Mortsel Meerminne 14u - 

Wo.12 Bezoek Oudenaarde - Adriaan Brouwer Berchemstation 8u40 4 

Do.13 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.14 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.17 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 6 

Di.18 Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Wo.19 Wandelen: De Brede Zeyp Atrium 13u 3 

Do.20 Turnen Atrium 9u en 10u 2 

Vr.21 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.24 t/m zondag 6 januari 2019: KERSTVAKANTIE - - - 

Ma.24 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 6 

Di.25 KERSTMIS - Geen clubnamiddag - - - 

Do.27 OKRA - KERSTFEEST Atrium  11u30 3 

Vr.28 Lijndansen Atrium 9u30 2 

Ma.31 Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 6 

Di.1jan NIEUWJAAR: Geen clubnamiddag - - - 

Do.3 jan GEEN TURNEN - - 2 

Vr.4 jan GEEN LIJNDANSEN - - 2 

Vr.4 jan OKRA– NIEUWJAARSRECEPTIE Atrium 14-16u 7 

Ma.7 jan Tempowandelen Atrium/Fort V 9u30 6 

Di.8 jan OKRA-Bestuursvergadering - Hugo Nevenruimte 9u30 - 

Di.8 jan Clubnamiddag Atrium 13-17u 1 

Di.8 jan WORSTENBROOD - APPELBOL Atrium 15u 7 

 

 

 

 

 

 

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

