
                                

                            Tervuren centrum 

 

 

                                             Contactblad februari 2021 

 

IJsbloemen op de ramen, op het dunne enkel glas 

Ik denk weer aan mijn kinderjaren en hoe het vroeger ’s winters was 

We ademden een gaatje en aaiden het broze glas 

En keken toen naar buiten  

of er al sneeuw gevallen was! 

 
De jarigen van januari waren: 

 
 
Eugenie Desmet                                                                                              Jacques Spaas                      
 
Cathérina Dijk                                                                                                  Viviane Van Mellaerts 
 
Christiane Neale                                                                                              Suzanne Vanfraechem 
 
Blondine Op De Beek                                                                                     Guy Heymans 
 
Josee Roekens 
 
 

Bloemen hebben zoveel geuren, bloemen hebben zoveel kleuren 
Een bloemetje om geluk te wensen aan  zoveel verschillende mensen. 

 
 

 



Nieuwssprokkels van de voorbije maand januari 

Oudejaar was nog nooit zo rustig in Tervuren  

geen vuurwerk en stille rustige straten 

Op 12  januari kregen de bewoners van het rusthuis hun prik tegen Corona 

Op 13 januari kwam – zomaar vanuit het niets – de verlenging van alle opgelegde 

maatregelen tot 1 maart 

Op 14 januari annuleerde de gemeente Tervuren alle zalen tot en met 1 maart. 

  dus tot 2 maart geen koffietafels, kaartnamiddagen, turnen en dansen 

 

                Wat zijn dan de vooruitzichten voor februari? 

We staan gewoon stil! We kunnen en mogen immers niets. 

Maar….. toch mogen we positief zijn. 

   De dagen worden langer 

   We krijgen de zon al wat meer te zien 

   En hier en daar komt er al wat groen en een bloemetje piepen 

   Hoewel het nog bitterkoud kan zijn, krijgen we voor hetzelfde geld al mooie temperaturen 

 En we denken vooral terug aan vorig jaar februari met zijn koffietafel en lekkere 

 pannenkoeken op ons winterse eetfestijn. 

                                                                          

 

 

!!!!!!!! Hou donderdag 15 april alvast aangestipt in je agenda !!!!!!!!!!! 

Als ons lentefeest nog niet kan doorgaan, gaan we weer voor een 

              superlekkere “take away” 

                                    Meer hierover in ons volgend contactblad. 

 



Okra Regio Brussel stelt voor 

 

 
Sjoekes-dag 

 
Op 14 februari is het sjoekes-dag: 

 
- Omdat alle leden sjoekes (schatjes) zijn 
- Omdat we op 14 februari de vriendschap vieren 
- omdat we aan elkaar zullen denken als we aan het smullen zijn 

 
We willen met zoveel mogelijk leden een sjoeke (éclair) maken of kopen en deze dan ook opeten. 
 

                                         
Alle leden kunnen die dag een foto doorsturen van zichzelf terwijl ze een sjoeke eten: 
   via mail: brussel@okra.be (rechtsreeks naar de regio) 
                                                of 
                   logo.lieve@gmail.com (Lieve Beckers) 
                   viviane.van.mellaerts@telenet.be (Viviane) 
 
Uit alle ingezonden foto’s kiest regio Brussel een winnaar! 
Die winnaar wint een sjoeke voor elk lid van zijn/haar trefpunt 
Dat komt de regio persoonlijk brengen van zodra de trefpunten weer ledenbijeenkomsten 
(koffietafels) mogen/kunnen organiseren. 
 

Doe mee! 
Eet een sjoeke en stuur de foto door. 

Wie weet, winnen we een hoop lekkere éclairs ! 
 

 
 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd 
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        Ben je soms je contactblad al eens kwijt gespeeld en werk je graag op de computer? 

Dan hebben we dé oplossing voor jou. 

Oplossing 1: de gemeente 

 Tik op Google www.tervuren.be in 

 Dan ga je naar “gemeente en bestuur” 

 Daar zoek je “gemeentelijke adviesraden” 

 Dan ga je naar “SAR” 

  Op die pagina vind je alle info die doorgegeven wordt over de senioren  

 en ook ons maandelijks contactblad 

   SAR = Senioren AdviesRaad 

Oplossing 2: de site van Okra 

 Ga naar “www.okra.be     scrol naar beneden 

 Bij “trefpunten in de buurt” tik je Tervuren in en druk op zoeken 

 Op het nieuwe blad scrol je naar beneden tot je 6 zwarte huisjes ziet 

 Klik op Tervuren en nu ben je er 

  Je vindt de eigen clubwerking 

  Je vindt de laatste 2 contactbladen 

  Je vindt het regionale nieuws 

 Oplossing 3:  

 Heb je het niet zo voor de computer en heb je nood aan een babbel? 

 Neem dan je telefoon en bel naar: 

  Lieve 0495/67 71 26 

  Viviane 0478/97 41 33 

  Monique: 0472/87 28 56 

  Christiane: 02/767 74 05 

    

Voor de leden die hun lidgeld nog niet betaalden: 
De volgende weken komt iemand van het bestuur langs om de lidgelden cash te 
ontvangen.  
Denk eraan, wie niet betaalt in februari, moeten wij spijtig genoeg uit de ledenlijst 
halen. 

Wij rekenen op jullie!      
 

http://www.tervuren.be/

