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                                     Contactblad Januari 2021 

 

Geluk ligt verscholen in momenten van het leven 

Zo wordt het aan ieder onopgemerkt gegeven 

Zorg dat je de momenten van geluk herkent 

Want ook jij wordt in het nieuwe jaar  

vast af en toe verwend 

En onthoud alvast van 2020 

Alleen de mooie dingen 

********* 

Het bestuur wenst ieder van u voor 2021 

Een buitengewoon “normaal” jaar! 

********* 

Tot gauw….. 

We laten jullie niet los!             



 
Nu 2020 voorbij is denken we terug aan alle overledenen binnen Okra Tervuren centrum. 
 
In maart overleed onze voorzitster Christiane Selvais. 
Tijdens de coronacrisis overleden Christiane Hertog, Maria Cornelis en Monica Vanwest. 
 
Geheel onverwacht verloren we op 4 december                                                                                  
                         Paula Rondou. 
 
Zij was een trouwe medewerkster tijdens de 
koffietafels en ging ook graag mee op stap. 
Paula werd 91 jaar. 
  
We bieden de familie onze deelneming aan. 
 
 
Meerdere van onze leden namen bovendien afscheid van een dierbaar familielid. 
 

Soms valt de nacht over je heen 
En lijkt de wereld zwart 

Maar ooit gloort er weer nieuwe hoop 
In ’t diepste van je hart 

 

 

********** 

Activiteiten januari  

Gezien de coronamaatregelen niet versoepelen blijven alle activiteiten binnen én  in groep 

verboden. Alle vergader- en feestzalen blijven dicht tot zeker half januari. 

Buiten mag je wel samenkomen met maximum 4 personen als de afstand gerespecteerd 

wordt en een mondmasker gedragen wordt. Spreek dus onder mekaar af om eens te 

wandelen. Dit valt immers moeilijk door ons te organiseren. 

Mocht er een wijziging komen en mochten er toch activiteiten doorgaan, dan worden jullie 

zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 

 

 

                                                                                                                     

 

Lidgeld  nog niet betaald? Eventjes uit het oog verloren? 
Geen probleem, het kan nog altijd. 
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Cash betalen kan ook bij Viviane of bij Monique 



 
                                De jarigen van december waren 

 
Louise Baldewijns                                                                       Jean Rom                 
 
Juliette De Bruyne                                                                     Guy Segers 
 
Anna-Cathérina Jennis                                                             Simone Van Campenhout 
 
Christiane Moons                                                                      Guy Vandenbemd 
 
Christel Regendörp                                                                   Nicole Reniers 
 
 

                                    Gelukkige verjaardag allemaal! 
 
 

 

Er waren vanaf maart nog weinig activiteiten. 

Er werd even geturnd 

De dansers gingen lijndansen 

De bowling en petanque hervatten ook 

En  dan viel alles weer stil tijdens de 2e golf. 

 

Maar …… beste leden 

Met enige fierheid mogen we toch vermelden 

Dat onze Take Away maaltijd op 17 december 

Een onverhoopt succes werd. 

Meer leden dan verwacht bestelden een maaltijd. 

De traiteur was van zijn woord. 

Hij bezorgde ons een overheerlijk diner! 

 

Dank aan alle leden die ons blijven steunen 

En dank aan alle medewerkers 

                                              



Dit mochten we dan toch meemaken in het 2020 

 

Er waren de koffietafels van 30 januari en 20 februari                                                                           

                 

 

Er was de pannenkoekendag 

                                                           

***************** 

En toen was er het kerstfeest, gewijzigd in afhaal kerstdiner (wat een verschil) 

                                                                                                                   

Hopelijk keren we nu snel terug naar het gewone “normaal” 

Denk je nog even aan ons en aan je lidgeld? 
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