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Voorlopig nog geen zaalactiviteiten, oorzaak: de coronamaatregels !! 
 

jaargang 24  nr 10 
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C O L O F O N 
 
Redactiestaf : Herman Schouwaerts herman.schouwaerts@telenet.be, 
                        Tel: 0485 62 53 80                                                                                                                   
                        René Van Noten rvannoten@skynet.be,  
                        Tel: 015 31 20 91 / 0470 74 24 59 
 
Bankrekeningen OKRA SKW Centrum: 
IBAN: BE53 7775 9673 2053   BIC: GKCCBEBB (zichtrekening) 
IBAN: BE08 7795 9882 7413   BIC: GKCCBEBB (sportrekening) 
 
Website: www.okraskwcentrum.be 
Fotoblog en YouTube films: zie website van ons trefpunt  
 
Contactadres en Verantwoordelijke uitgever: 
Manu Saels, voorzitter OKRA SKW Centrum. 
e-mail: manu@saels.eu, tel: 015 21 97 59 / 0477 33 35 80 
 
* Contactgegevens OKRA-secretariaat regio Mechelen, tel: 015 40 57 45 * 
 
 

Woordje voorzitter 
 
Beste leden, 
 
In deze corona-tijden is het moeilijk om activiteiten te plannen. Mogen we wel een 
bepaalde activiteit plannen? Is het niet gevaarlijk om het virus tegen het lijf te lopen? 
Ook al houden we afstand en gebruiken we het mondmasker, zijn wij dan voldoende 
beschermd? 
De virologen en politiekers doen hun best om ons in het gareel te houden.  
Ik ben er zeker van dat ieder van jullie de regels strikt naleeft. En toch blijft het virus 
circuleren. Maar één ding is zeker! We zullen het virus klein krijgen.  
 
We zullen onze activiteiten volledig terug opstarten. Enkel de vraag wanneer?  
Door deze onzekerheid werden alle aangemelde activiteiten in ons vorig maandblad 
geannuleerd. In dit maandblad zijn wij iets voorzichtiger. Gaat de gemelde activiteit 
door of niet? Voor je de deur uitstapt, raadpleeg dan even onze website 
www.okraskwentrum.be of bel met de verantwoordelijke van de activiteit. 
 
Je mag er zeker van zijn dat wij in de toekomst terug samenkomen.  
Bingo, paasfeest, nieuwjaarsreceptie, dansnamiddag,  
… ze komen allemaal terug.  
Ook onze 13 verschillende sporten komen terug. 
 
Corona zal ons als vereniging niet klein krijgen! 
 
 

mailto:herman.schouwaerts@telenet.be
mailto:rvannoten@skynet.be
http://www.okraskwcentrum.be/
mailto:manu@saels.eu
tel:015
http://www.okraskwentrum.be/
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* zondag 4 oktober 2020 (onder voorbehoud) 
  Naar de musical Daens in Puurs. 
  Prijs: € 76, okra-leden: € 72 (bus en ticket inbegrepen) 
  Best informeren naar beschikbaarheid tickets bij  
  Maria  Frans, tel: 015 31 04 42, e-mail: marjafrans@hotmail.com. 
 
* Reisreportage: Baltische staten door J.P. Demarsin. 
  maandag 5 oktober 2020 om 14.00 uur in zaal Forum in de LindePoort, 
  Onder Den Toren, Mechelen. 
  Prijs: € 10, okra-leden: € 8, ter plaatse te betalen, vooraf inschrijven aanbevolen 
 
* Voordracht: het complot van Laken of de kapper die spion werd 
  door Johan Op de Beeck. 
  maandag 19 oktober 2020 om 14.00 uur in zaal Forum in de LindePoort, 
  Onder Den Toren, Mechelen. 
  Prijs: € 10, okra-leden: € 8, ter plaatse te betalen, vooraf inschrijven aanbevolen 
 
* Voordracht: de Amerikaanse verkiezingen door hoogleraar KU Leuven, 
  Bart Kerremans. 
  maandag 26 oktober 2020 om 14.00 uur in zaal Forum in de LindePoort, 
  Onder Den Toren, Mechelen. 
  Prijs: € 10, okra-leden: € 8, ter plaatse te betalen, vooraf inschrijven aanbevolen 
 
* Maatregelen bij levenseinde door Philippe Potvin, gastro-enteroloog 
  dinsdag 27 oktober 2020 om 14.00 uur, parochiecentrum,  
  Oppuursdorp 15, Oppuurs. 
  Prijs: € 8, okra-leden: € 6, ter plaatse te betalen, vooraf inschrijven aanbevolen 
 

 
 

                  Crea 
 
 
In zaal In de cafetaria van de parochiezaal 
van 14.00 tot 17.00 uur 
 
- dinsdag 13 oktober 2020: kantklossen en 
hobby 
   
- dinsdag 27 oktober 2020: bloemstuk met fietsbanden 
meebrengen:  
isimo blok(jes) naar keuze, houten prikkers 
(sier)naalden, klokhuis mes 
PVC / glas pipet voor bloemen, kunst of echte bloemen. 
fietsbanden en knutselgrief 
 

mailto:marjafrans@hotmail.com
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.Wat is er van sport ?   
 

Planning vatbaar voor wijzigingen door de coronaregels. 
Blijf op de hoogte via de website of neem contact met de sportverantwoordelijke(n). 

 

 
1.Kubb-spel: elke maandag (bij goed weer) om 13.30 uur 
Plaats: TC Heiveld (naast tennistribune buitenveld) 
Verantwoordelijke: Leo Mertens, tel: 015 31 07 93 
 
2. Volleybal: elke maandag in Bruultjeshoek 
van 19.00 uur tot 20.30 uur 
Verantwoordelijke: Eddy Van Otten, tel: 0483 66 79 33 
 
3. Petanque:  
elke maandag om 14.00 uur in Berentrode Bonheiden 
Verantwoordelijken: Paul Eekelaers en Christiane Van Espen, tel: 0476 38 08 04 
 
4. Fitnessclub: prijs 10-beurtenkaart: € 81 
elke maandag om 10.00 uur in fitnesscentrum “Fitamien”, Hoogstraat 360b, Duffel 
coronamaatregels: 
bij goed weer: buiten  
bij slecht weer: binnen met mondkapje 
Verantwoordelijke: Herman Schouwaerts, tel: 0485 62 53 80 
 
5. Nordic Walking:  
elke dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur 
vertrek aan TC Heiveld. 
Verantwoordelijke: Rita Verwimp, tel: 015 31 62 18 / 0494 65 78 86 
 
6. Netbal:  
elke dinsdag van 9.30 uur tot 11.00 uur in sporthal TC Heiveld 
Verantwoordelijke: René Van Noten, tel: 0470 74 24 59 / 015 31 20 91 
Technische ondersteuning: Wilfried De Keyser, tel: 015 20 01 48 
 
7 Badminton: heropstartdatum wordt per mail aan elk badminton-lid 
bekendgemaakt en dit afhankelijk van de coronaregels en veiligheidsvoorschriften. 
elke dinsdag  van 10.00 tot 11.30 uur in sporthal TC Heiveld 
Verantwoordelijken: Ferre Ongena, tel: 015 33 68 04 
Jan Vertommen, tel: 015 31 66 36 
  
8. Line Dance: prijs 10 beurtenkaart: € 50 – 1 drankje inbegrepen 
elke dinsdag 13.30 tot 15.00 uur in de grote parochiezaal. 
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9 ETT-fietsen:  
elke woensdag om 13.30 uur (reeds opgestart vanaf woensdag 19 augustus) 
Vertrek: op parking GLOC Dahliastraat 
Verantwoordelijken: 
Ferre Ongena, tel: 015 33 68 04, gsm; 0475 67 17 35 
Janne Albort, tel: 015 63 55 53, gsm: 0477 78 77 71 
 
10. Looptraining: 
Vanaf woensdag 2 september 2020, details: later of op de website van okra skwc 
Nieuwe “start to run” 
 
11. Fietstochten: (3, 9 en 10 september: zie maandblad september) 
Korte tochten, vertrek 13.30 uur op het kerkplein 
17 september: Vremde 
24 september: Aartselaar 
Donderdagen in oktober: winterfietsen 
Verantwoordelijken: 
Jos Adriaenssens, tel: 015 31 44 14 
Jozef Vandeneede, tel: 015 31 46 97 
Amedé Bosmans, tel: 015 31 03 36 
 
Dagtochten, vertrek 8.30 uur op het kerkplein 
10 september: Sven Nys 
24 september: Steenhuffel 
8 oktober: ‘s Gravenwezel 
22 oktober: Diegem 
Verantwoordelijken: 
Maria Lembrechts, tel: 015 31 00 56 / 0470045 27 42 
Jos Kempenaers, tel: 015 31 00 56 / 0476 28 33 76 
 
12. Wandelen: coronamaatregel: groep van 10 personen met mondkapje 
elke donderdag om 10.00 uur. Vertrek Markt centrum SKWC 
parkeren op de nieuwe parking, Wilsonstraat 
Verantwoordelijken: 
Leon Leemans, tel: 0473 65 16 37 
Josée Van der Auwera, tel: 015 31 66 36 
Invaller: Van Leuven Michel, tel: 015 31 50 82 / 0475 46 57 26 
 

* wandelcriterium * 
dinsdag 6 oktober 2020:Berlaar centrum (onder voorbehoud) 

afspreken met Leon of Josée 
 

13. Padel: deelnameprijs: € 4 per beurt, max. 12 personen 
2de en 4de woensdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur op TC Heiveld 
vooraf verplicht inschrijven bij de verantwoordelijke. 
Verantwoordelijke: 
Bert Ceuppens, tel: 0473 64 07 00 , e-mail: albert.ceuppens@telenet.be 
 
 

mailto:albert.ceuppens@telenet.be
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Wanneer: maandag 21 september 2020 
                 maandag 19 oktober 2020  
 
van 14.00 u tot 15.15 u (15’ pauze) 
Coronamaatregel: met mondkapje 
 
Plaats: grote zaal van de parochielokalen SKW Centrum. 
 
Deelnamekost: € 2,50 per persoon drank van € 2 inbegrepen. 

 
Verantwoordelijken: 

• Rita Dewals, tel: 015 21 97 59  

• Doris Prinsen, tel: 015 55 68 91 

Technische ondersteuning: Manu Saels 
 
 
 
 

 
 
 

                   Kaartnamiddagen 
 
 
   
   Kaarten doen we om 14.00 uur in de grote parochiezaal ,  
   gevolg van Corana-maatregels    

 
Wij spelen “Boomke Wies”; en wie liever deelneemt aan 
een gezelschapsspel is ook welkom. 

 
  data van september geannuleerd! 
 
  Nieuwe data: vrijdagen 2 en 23 oktober 2020  
 
  Verantwoordelijken: 
  Cécile Van der Auwera, tel : 015 77 03 95,  
  e-mail : cecilevda@scarlet.be 
  Greet Saels, tel: 015 34 43 27, e-mail: greet.m@telenet.be 
 

* zowel voor leden als niet-leden * 

 
Zangstonde 

mailto:cecilevda@scarlet.be
mailto:greet.m@telenet.be
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Praatkaffee 

 
 
 
Op maandag 6 oktober 2020 in de parochiezaal 
(grote zaal) van 15.15 uur tot 18 uur, coronaveilig. 
 
Willy Van Hoof zal ons meenemen door het verleden van 
ons dorp. 
Wat betekent “Waver”? Waarom is de gemeente toegewijd 
aan de St. Catharina? Hoe oud was de oudste kerk? Wat 
was het kasteel Bemortel, de abdij Roosendael? 
Vragen stellen mag en kan. 

 
 
 
Meer info over dit onderwerp:  
zie maandblad juli (pag 4) 
 
 

Of er wafels door Leo Wouters zullen 

gebakken worden, zal de dag zelf moeten 
blijken; verrassing. 

 
* Volzet, dan volgt er later een herhaling * 

     
         Verantwoordelijke:  
         Christiane Guérard, tel: 015 31 21 89 

 
 
 
 

Belangrijk 
 

De planning van alle activiteiten in deze brochure in afhankelijk van de evolutie van 
het Corona-virus. 

De mogelijkheid is reëel dat activiteiten worden verplaatst of geannuleerd. 
 

Volg nauwgezet de blits-info op onze website: www.okraskwcentrum.be 
 
 
 
 

http://www.okraskwcentrum.be/
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       Okra op zondag: Zimmerwandeling 

 
 
Wanneer: zondag 18 oktober 2020 
 
Samenkomst: om 13.45 uur aan het 
Zimmermuseum, Zimmerplein 18, Lier. 
 
De gids is om 14 uur aanwezig, wees op tijd. 
 
We laten ons op een comfortabele manier 
gidsen langs plaatsen waarmee  
Lode Zimmer op één of andere wijze 
verbonden was. 

 
Via Stadhuis, geboortehuis, Grote Kerk en een aantal minder gekende plaatsen 

komen we uiteindelijk in het Zimmermuseum terecht, waar we naast de voornaamste 

werken van Zimmer tevens kunnen genieten van de hedendaagse evolutie die zich 

sindsdien heeft voorgedaan in de wereld van tijd en ruimte. 

Twintig eeuwen tijd worden overbrugd met de geschiedenis van het perpetuum 

mobile waarbij de theologen en de wetenschappers geruzied hebben om uiteindelijk 

te komen tot onze hedendaagse natuurwetten. 

 
We sluiten af in het “Café Den Zimmer” en genieten hier van 

een Liers streekgebakje. (Liers vlaaike). 

 
Kostprijs: € 9 

 
Inschrijven: vóór 09 oktober 2020 via mail aan ludo_marjet@hotmail.com 

 

Wie reeds inschreef voor 15 maart 2020 wordt gecontacteerd door Ludo. 
 
Betalen op de Okra-zichtrekening BE53 7775 9673 2053 met vermelding van uw 

naam en de referentie: Ref:540. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:ludo_marjet@hotmail.com
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Wanneer je iets moois in een ander ziet, zeg het.  
Het kost je een seconde,  
maar voor de ander  
kan het een leven lang meegaan. 
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Nieuws van onze sponsors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
* Winkelen bij Grain Noble, * 

* stationsstraat 70, SKWC, tel: 015 31 69 09 * 
 
Okra leden krijgen 5% korting op alles. 
Levering gratis vanaf 1 fles Sint-Katelijne-Waver en omliggende gemeentes. 
Wijnen vanaf € 5 
Ook de merken aperitieven porto, sherry, martini, Aperol …….. 
Gin Hendrick’s, Mare, Gordons ……. 

 
Profiteer van je voordeel !!! 

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

 
 
 
Mis je onze ledenbijeenkomsten?  
Mis je de lekkere broodjes en kofiiekoeken 
die dan worden aangeboden? 
 
Slechts één adres, daar zijn ze te 
verkrijgen aan democratische prijzen:  

 
 

* Winkelen bij bakkerij Peeters * 
* Wilsonstraat 39, SKWC, tel 015 31 16 78 * 
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Van elke reis is een gedetailleerd aanbod te verkrijgen op aanvraag. 
Zie ook op de website: www.vaneykentours.be 

 

 
  Ons aanbod busreizen: 

 
 
 

2 dagen Parijs       4 dagen Kastelen aan de Loire 
4 dagen Romantische Strasse  2 dagen Ardennen, gastronomisch uitstapje 
3 dagen Westerwald   5 dagen Zwarte Woud 
5 dagen Wenen    5 dagen OdenWald 
4 dagen Moezel   4 dagen Normandië 
3 dagen Rudesheim 
 
 
 
Praktische INFO: contact@vaneykentours.be 
Tel: 016 53 14 57 
Schrieksebaan 124, Tremelo 

 
openingsuren: maandag – vrijdag: 08.00 – 12.00 uur  /  13.00 – 18.00 uur 

 
zaterdag – zondag: 08.00 – 12.00 uur 

 
 

mailto:contact@vaneykentours.be
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  onze sponsors 

 
 


