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In mei leggen alle vogeltjes een ei!  
 

Beste leden, Wij zijn super fier! Onze Paas take away was 

weer een groot succes! Er kwamen immers nog meer 

bestellingen binnen dan met kerst. En lekker dat het was …. 

 

We zijn ook blij omdat reeds zoveel leden hun eerste 

vaccin kregen. Verschillenden onder jullie kregen zelfs 

al hun 2e spuitje. Dit betekent dat er binnen ons 

trefpunt al een zekere groepsimmuniteit ontstaat. En 

dit betekent dan weer dat we - langzaam maar zeker - 

mooie vooruitzichten krijgen.  

 

We gaan het wel nog een goede maand rustig houden. Eerst wachten we de verdere 

evolutie af. Daarom organiseren we ook nog geen bijeenkomsten die binnen plaats vinden. 

Onze koffietafel (ledenbijeenkomst) en de kaartnamiddagen worden dus nog even 

uitgesteld. 

* * * * * * * * * 

 

Okra Tervuren organiseert wel al samen met Okra regio Brussel en wandelclub 

Tervuren Bos een mooie wandeling in het park. Deze wandeling is gedurende 

2 maanden bewegwijzerd en is 5,5 km. Tussen 8 mei en 4 juli gaan we eindelijk 

voor het eerst weer op stap. We doen dit in kleine groepjes; spreek dus 

voorlopig nog af onder mekaar!  

 

Voor deze wandeling zoeken we leden die tijdens het wandelen ook de pijlen op het 

parcours willen controleren en eventueel verdwenen pijlen willen vervangen. Wil je 

hiermee helpen, neem dan contact op met Viviane (0478/97 41 33). Als je deze wandeling 

gaat maken kan je het aangehecht blad losmaken en meenemen om zo de weg beter te 

kunnen volgen.  



Het trefpunt van Moorsel laat ook weten dat zij de petanque 

heropstarten. Wie hieromtrent vragen heeft, kan terecht bij Emile 

Herinckx.  

 

* * * * * * * * * 

 

De jarigen van de maand april waren:  
Simonne Nijs, die op 24 april 90 jaar werd!  

Ook onze welgemeende felicitaties aan Marie-Thérèse Bovendeerd, 

Hubert Hinderyckx, Nadine Bovendeerd, Vicky Janssens, Jeannine 

Buekenhout, Danielle Trappeniers, Sylvia Crabbé, Wim Verdeyen, 

Annie Dewals, Wilhelmina Verdoodt en Julia Graulus. 

 

 

* * * * * * * * * 

 

Moederdag  
We wensen alle dames op zondag 9 mei een fijne moederdag, 

een heleboel zonnestralen, een kopje koffie met een lekker 

taartje en al wat maar een glimlach op jullie gezicht kan toveren 

want alle moeders doen immers alles gewoon buitengewoon 

goed!  

 

* * * * * * * * * 

 

 

Op zondag 9 mei viert beweging.net haar 100-jarig 

bestaan met een eucharistieviering. Deze LIVE-

uitzending is te volgen op Eén en Radio 1 vanaf 10u 

vanuit de kerk van Laken. Voorganger is bisschop 

Lode Van Hecke. 

 

* * * * * * * * * 

 

Meer info nodig? Wij staan klaar voor u! 

Lieve Beckers logo.lieve@gmail.com 0495 67 71 26 
Viviane Van Mellaerts viviane.van.mellaerts@telenet.be 0478 97 41 33   
Monique Vandendael gilbert.caron1@telenet.be 0472 87 88 56 
Christiane Testaert  02  767 74 05 

 

 

Met opmerkingen [LC(1]:  



 

 
 

  

 

 

 


