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Beste leden, 
 
En zo krijgen we geleidelijk aan dan toch ons gewone leven terug en dat we daar blij om zijn! 
In augustus starten we nog voorzichtig weer op. Maar eerst willen we een foutje in ons 
contactblad van juli rechtzetten. Daarom krijgen jullie nu alle jarigen van juni en juli: 
 
De jarigen in juni waren: Jeanine Baesens, André Eulaerts, Nestor Meert, Paul Meulemans, 
Hans-Peter Ott, Roland Rathé, Etienna Van Overloop en Maria Weckx. De jarigen in juli 
waren: Georgette Beullekens, Isabelle Hoffman, Roger Lannaux, Irina Mirkamolova, Solange 
Monbaliu, Marie-Sylvie Nowé, Oswald Pintelon, Godelieve Telemans, Andrea Vanhoolant en 
Jean Verhulst. --- Van harte gefeliciteerd en nog veel gezonde jaren! 
 
Wat we doen in augustus: 

• dinsdag 10 augustus: Van 14 tot 16 uur gaan we samen met OKRA-Moorsel bowlen in 
Holsbeek. Bij interesse neem contact op met het bestuur. 

• Woensdagen 11 en 18 augustus: Om 14 uur (tot 16 uur) samen met OKRA-Moorsel 
petanque achter de Steenberg. 

• donderdag 19 augustus: Wandelen met vertrek op de markt om 10 uur. Gaat niet door 
indien er extreme temperaturen (+28°) zijn. Liefst inschrijven. 

• donderdag 26 augustus: Van 14 tot 17u30’ eindelijk weer onze KOFFIETAFEL! Gelieve 
ons zeker te laten weten of je aanwezig zult zijn. 

• vrijdag 27 augustus: een daguitstap naar OOSTENDE. Na betaling van €10 ben je alvast 
ingeschreven. Nog plaatsen beschikbaar. De opstapplaats is veranderd, het is nu  
Diependal. 

 
Het bestuur hoopt van ganser harte dat de grote meerderheid van onze leden weer zal deel 
nemen aan de activiteiten. Het is lang geleden …. en we zijn er gewoon aan geraakt om thuis 
te blijven en voorzichtig te zijn. Maar nu wordt het echt wel tijd om terug buiten te komen 
en deel te nemen aan het sociale leven binnen ons trefpunt. 
 
Corona heeft ons niet klein gekregen en dus gaan we er weer voor! 



 

 

Let wel: Om de verspreiding van het virus te beperken gelden maatregelen die naargelang 
de situatie op elk moment kunnen wijzigen! Een bevestigde activiteit of reservatie kan dus 
tot op elk moment worden geannuleerd. Maar dan verwittigen we jullie tijdig. 
 
Inschrijven voor de activiteiten bij: 
Lieve Beckers         0495/ 67 71 26        logo.lieve@gmail.com 
Viviane Van Mellaerts     0478/ 97 41 33       viviane.van.mellaerts@telenet.be 
Monique Vandendael     0472/ 87 28 56       gilbert.caron1@telenet.be 
Christiane Testaert       02  / 767 74 05         kris.testaert@gmail.com 
Isabelle Hoffman           0474/ 46 57 05       isabelle.hoffman1@gmail.com 
Eventueel betalen op rekening van Okra Tervuren – BE05 0682 0146 4175 
 
En wat is reeds gepland voor september? 

• maandag 6 en 20 september: Kaartnamiddagen in “De Wilg” (14 uur). 

• maandag 6, 13, 20 en 27 september: Turnen in de GBST (18u15’-19u15’). 

• dinsdag 7, 14, 21 en 28 september: Dansen in de GBST (16u15’-17u45’). 

• donderdag 30 september: KOFFIETAFEL en ledenbijeenkomst. 
 
Ook: 
Zaterdag 4 september : Avondshopping/horecadag  
Een organisatie van de gemeente Tervuren: Op het marktplein en in de centrumstraten 
worden optredens georganiseerd. De verenigingen mogen een stand opzetten om zichzelf te 
promoten en de kas te spijzen. Wij doen mee! 
 
Vrijdag 17 september: Actie “Kom op tegen Kanker” 
Okra-Tervuren helpt bij de plantjesverkoop tijdens de vrijdagmarkt. 
 
Donderdag 30 september: “Langer zelfstandig wonen” 
gratis infosessie georganiseerd in Den Blank Overijse om 14u. Hebt u interesse, laat dan iets 
weten aan iemand van het bestuur. Inschrijven is nodig, maar er dient gezegd geworden 
dat weop hetzelfde moment onze koffietafel inrichten. 
 
maandag 15 november om 14 uur: toneelvoorstelling van “Vriendinnen” in de 
Warandepoort. Een ontspannende namiddag! Inkom: €12.  
 
Op zaterdag 11 december om 14u30’ kunnen we naar de operette “Paganini” van Franz 
Lehar gaan in Leuven Inkom (€21).  
 

Noteer nu reeds: ons KERSTFEEST op donderdag 16 
december aanstaande. Info hierover volgt later. 
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