
 
 

Onze eerste koffietafel / ledenbijeenkomst was een 

onverhoopt succes. We zagen onze leden echt bij een drankje en een 
leuke babbel.  

Ook onze eerste kaartnamiddag mogen we geslaagd noemen. 

Het was een zalig weerzien en er werd stevig doorgespeeld.  

Tijdens de shopping/horeca dag was het schitterend weer. We 

mochten dan ook heel wat volk aan onze tent verwelkomen.  

Het  was een fijne heropstart en we gaan met veel zin verder met 

onze werking! 
 

 
 



onze aktiviteiten in oktober 

OKTOBER 2021  

VR 1    
ZA 2    
ZO 3    
MA 4 TU KA  

DI 5 DA   
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DO 7    
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ook nog in oktober … 
 

zaterdag 2 oktober: Repair Café 
in zaal de Wilg van 14 tot 17 uur (gratis) 
 

donderdag 7 oktober: Ontspanningsnamiddag 
om 14 uur in “Ons Huis”, Sterrebeek (€8, deuren open vanaf 13u30’) 
 

maandag 18 oktober: “Houden van”  

in theaterzaal cc De Warandepoort om 14 uur met Geena Lisa, Andrea 
Croonenberghs en Sam Verhoeven. In samenwerking met de 
seniorenadviesraad. 
Houden van brengt je terug naar de tijd van toen, naar het repertoire van 
je favoriete Vlaamse artiesten van vroeger. Met bekende meezingers, 
ernstige en vrolijke liedjes uit de oude doos, met alle nummers waarmee 
je thuis groot bent geworden en die je nooit hebben los gelaten. Altijd 
even boeiend, herkenbaar, nostalgisch, muzikaal. Beslis snel – voor 
10/10 – en ga voor €12 mee naar deze unieke voorstelling. Het is dan 
evenwel ook onze kaartnamiddag in “de Wilg”. Achteraf kan je daar tot 
17u30 nog komen genieten van een drankje! 
 

 



We hebben echter ook de droeve plicht om het 
overlijden te melden van Josée Moons die jarenlang lid 
was van onze vereniging en van de zoon van ons lid 
Simone Van Campenhout. Wij wensen de familie veel 
sterkte toe. 
 

In september verjaarden onder meer Tensy Demayer, 
Jeannine Dewolf, Arthur Gamble, Rose Vanbegin en 
Maria  Vansteenwinkel. Aan allen proficiat et nog vele 
jaren in goed gezondheid. 
 
Het is al oktober en dus denken we aan het nieuwe jaar waar we jou hopelijk  weer 
gaan mogen verwelkomen. Het wordt dan ook stilaan tijd om na te denken over 
het betalen of hernieuwen van je lidgeld. Vanaf nu kunnen ook onze nieuwe leden 
aansluiten. Hun lidgeld loopt dan tot einde 2022. Een lidmaatschap voor 1 
persoon bedraagt 31 euro/jaar, een gezinslidmaatschap bedraagt 52 euro/jaar 
en bewoners van een woonzorgcentrum betalen 12 euro/jaar. Sport je graag – 
wandelen, turnen, dansen, bowling of petanque – dan ben je goed verzekerd als 
je  8 euro extra betaalt voor OKRA-SPORT+. 
 
In ons volgend contactblad: 
Toneel “Vriendinnen” op 15 november om 14u in de Warandepoort. 
Operette ‘Paganini’ op 11 december om 14u in de stadsschouwburg in Leuven. 
Ons Kerstfeest op 16 december. 
 
Vragen? Geef een seintje aan Lieve Beckers (0495/ 67 71 26) of Viviane Van 
Mellaerts (0478/ 97 41 33).  
De rekening van OKRA Tervuren Centrum is BE05 0682 0146 4175. 
 
OKRA op de markt                 OKRA aan het kaarten                OKRA op wandeling 

 
 
 
 
 
 
 
 


