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Beste leden, 
 
De zomer is nu officieel in het land en corona is ‘bijna’ uit ons dagelijks leven verdwenen! De 
inentingen gaan de goede kant op en we staan allemaal te trappelen om ons gewone leven 
weer op te pikken. Veel maatregelen blijven toch wel nog een tijdje behouden en daar 
moeten we dus blijven rekening mee houden. We komen wel met positief nieuws, want we 
maakten een planning op voor de volgende 3 maanden en zelfs nog meer! Alles wat 
hieronder als activiteit vermeld wordt is wel onder voorbehoud dat de cijfers goed blijven 
evolueren en er geen opstoot van Corona meer is. 
 
Wat doen we al zeker in juli? 
We doen niet zo veel, zoals in elke vakantieperiode. De koffietafel (ledenbijeenkomst) gaat 
nog niet door wegens te groot risico als we met meer dan 50 leden samen komen in de zaal. 
Wat we wel doen: 

• dinsdag 13 juli: Van 14 tot 16 uur gaan we samen met OKRA-Moorsel bowlen in 
Holsbeek. Bij interesse neem contact op met het bestuur. 

• donderdag 22 juli: Wandelen met vertrek op de markt om 10 uur. Gaat niet door 
indien er extreme temperaturen (+28°) zijn. 

 
Wat doen we al zeker in augustus? 
Nog altijd vakantieperiode en beperkte activiteiten, maar er komt toch schot in de zaak! 

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

• 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. 

 
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. 



 

 

En verder ? 
Naast onze gewone activiteiten melden we jullie nu reeds: 
 
maandag 15 november om 14 uur: toneelvoorstelling van “Vriendinnen”. Vriendinnen gaat 
over de levenslange vriendschap tussen Maria en Florentine. We volgen beide dames vanaf 
hun jeugdjaren tot op het moment dat ze de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij zijn. 
Zoals iedereen kennen ze succes en tegenslag, ruzies en verzoeningen, vreugde en verdriet. 
Het wordt een supermooie voorstelling, prachtig gespeeld en een echte aanrader. Ook bij de 
heren werkt het op de lachspieren; een ontspannende namiddag dus! Inkom: €12. 
 

  
 

Op zaterdag 11 december om 14u30’ kunnen we naar de operette 
“Paganini” van Franz Lehar gaan in Leuven Inkom €21).  
 
Paganini wordt het verhaal van de onweerstaanbare fascinatie die 
uitgaat van de virtuoze, ongebonden artiest. Betoverd door zijn 
gepassioneerd vioolspel bezwijkt Elisa voor zijn charme. Flamboyante 
melodieën, meeslepende liefdesaria’s, muziekstukken voor vioolsolo, 
en een prachtige orchestratie loodsen ons door dit kleurrijke verhaal. 
Heerlijk muziektheater met een goudlaagje! 

 
Inschrijven voor de betalende 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 
 

Bij interesse betalen op rekening van Okra Tervuren – BE05 0682 0146 4175 
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