
                                    Tervuren centrum 

                    

                                                                             

                                                                                 Contactblad maart     

 

 

 

Beste leden, 

 

Door de huidige omstandigheden mogen onze jaarlijkse activiteiten nog altijd niet doorgaan. 

We missen zo onze jaarlijkse smuldag en ons lentefeest enorm. 

Daarom gaan we nog eens voor een take-away! 

Het wordt  een heerlijk menu bereid door onze welgekende traiteur. 

Donderdag 15 april 2021 wordt dus weer een dag om duimen en vingers van af te likken. 

Vertel het verder aan familie, vrienden, kennissen en buren! 

Iedereen mag en kan mee genieten . 

En mocht je alleen zijn, dan vraag je toch een vriendin om samen aan tafel te gaan! 

 



Paasdiner van donderdag 15/04/2021 

Afhaal of levering aan huis 

Lentegroentesoep 
 

*** 
 

Lamsfilet met champignon in bladerdeeg 
worteltjes en schorseneren 

met natuur krieltjes 
 

of 
 

Skrei (Noorse kabeljauw) uit de oven met kruidenkorst 
provençaalse groentensaus 

en krieltjes 
 

*** 

 
Dessertbord “zoete zonde” 

mini macarons, truffelkogels, crèmeux, 
vers fruit met heerlijk paaseitje 

 
De afhaling gebeurt in de zaal “De Wilg” 

van 11u tot 14u 

 

Dit alles nog maar eens voor de democratische prijs van 29 euro! 

De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 9/04/2021 

 

Let wel: je bestelling is pas definitief na storting van 29 euro/persoon op rekeningnummer: 

BE05 0682 0146 4175 van Okra Tervuren – Melijndreef 3/8 – 3080 Tervuren 

Cash betalen kan ook bij Monique (Melijndreef 3/8) of Viviane (Paardenmarktstraat 34) 

 

Gelieve zeker te vermelden: 

   Je naam – aantal personen – vlees- of vismenu – afhaal of levering aan huis 

 



 
       
                                                 Op 19 februari werd Simonne Brusseleers 90 jaar! 
                                                 Zij is al jaren een trouw lid van Okra. 
                                                 Ze kreeg dan ook een mooi lenteplantje 
                                                 en onze hartelijke gelukwensen. 
 
 
                                                           Verjaarden ook in februari  
                 
                                            Francine Pieters                      
                                            Richard Van Fraechem 
                                            Maria  Op ‘t Eynde 
                                            Yvo Evers 
                                            Daniël Popelier 
 
 
 

Vier het leven, geniet van elke dag! 

 
 

 

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

We dienen echter ook het overlijden te melden van Jean Rom. 

Hij was lid in Tervuren van 2013 tot einde 2020. Jean werd 83 jaar. 

Gemis is als een kring in het water 

De kring om je hart wordt ook steeds groter 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel stilzitten is voor niemand goed, ook niet voor 65-plussers. 

Elke 30 minuten een keer rechtstaan is dus zeker aan te raden. 

Je beweegt minstens 150 tot 300 minuten per week rustig, 

Of je beweegt 75 tot 150 minuten per week intensief. 

Je kan beide natuurlijk ook combineren. 

Bijkomend kan je nog oefeningen doen om de spieren en botten te versterken. 

Zo zal je steviger in je schoenen staan en wordt de kans op vallen veel kleiner. 

 

 

                                                                                                                      


