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Crea 
2de en 4de dinsdag  

van de maand  
      

gezellig – creatief 
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Colofon 
 
 
 
 
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) 
   IBAN: BE91 8333 4709 6376 (spaarrekening: plaats lidgelden) 
 
   Ledenadministratie: Josée Looijkens, josee.looijkens@telenet.be 
                                      Tel: 0499 14 77 25 
 
   Website: www.okraskwcentrum.be 
   Fotoblog en YouTube films: zie website van ons trefpunt  
 
   Contactadres: 
   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  
 

 
Register  
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* kaartnamiddag   pagina 5 
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                              De sportactiviteiten 
 
 
1.Kubb-spel: afhankelijk van het weer 
Elke maandag om 13.30 uur 
Plaats: TC Heiveld (naast buitentribune tennisvelden)  
Verantwoordelijke: Leo Mertens, tel: 015 31 07 93 
 
2. Petanque: 
elke maandag om 14.00 uur in Berentrode, Bonheiden 
indien een andere locatie noodzakelijk is, wordt je tijdens een bijeenkomst op de 
hoogte gebracht. 
Verantwoordelijken:  
Paul Eekelaers en Christiane Van Espen, tel: 0476 38 08 04 
 
3. Fitnessclub: herstart maandag 12 september  
elke maandag om 10.00 uur, Fitamien, Hoogstraat 306b, Duffel 
10 beurtenkaart aan € 115 (één beurt per aanwezigheid) 
Uitnodiging: drink/opendeurdag zaterdag 10 september van 10.00 tot 16.00 uur 
Verantwoordelijke: Marleen Van Reeth, tel: 0476 99 32 35 
 
4. 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 
 
5. Netbal:  
elke dinsdag van 9.30 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 
 
6 Badminton:  
elke dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in sporthal TC Heiveld  
Verantwoordelijke: Ferre Ongena, tel: 015 33 68 04 / 0475 67 17 35 
                                   
7. Line Dance:  
elke dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur in de grote parochiezaal 
10 beurtenkaart: € 50, overschrijven op sportrek. OKRA: BE08 7795 9882 7413 
Een basisdrankje per dansbeurt inbegrepen. 
Verantwoordelijken: 
Hubert Hofman, tel: 015 21 85 60 / 0479 68 07 21 
Ann De Jaeck, 015 32 29 03 / 0489 64 24 51 
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8 ETT-fietsen:    
elke woensdag om 13.30 uur  
Vertrek: op parking GLOC Dahliastraat 
Verantwoordelijken: 
Ferre Ongena, tel: 015 33 68 04 / 0475 67 17 35 
Janne Albort, tel: 015 63 55 53 / 0477 78 77 71 
 
9. Fietstochten: 
Korte tochten, elke donderdag, vertrek 13.30 uur op het kerkplein 
6 oktober: einde van het zomerfietsen 
winterfietsen vanaf 13 oktober 
Verantwoordelijken: 
Jos Adriaenssens, tel: 015 31 44 14 - Jozef Vandeneede, tel: 015 31 46 98 
Amedé Bosmans, tel: 015 31 03 36 
Dagtochten, vertrek 8.30 uur op het kerkplein  
Verantwoordelijke: 
Marcel Goossens, tel: 0475 45 12 37 
 
10. Wandelen:   
elke donderdag om 09.30 uur. Vertrek Markt centrum SKWC                                    
Verantwoordelijke:                                              
Tine Uytterhoeven, tel: 0478 47 98 36           
Begeleiders: 
Gilbert Van Looy, tel: 0473 88 45 66 
Freddy Goovaerts tel: 0476 30 15 30 / 015 75 59 18 
 

* Wandelcriterium * 
 

donderdag 13 oktober: Itegem 
 
 
11. Elke stap telt 
elke donderdag om 09.30 uur. Vertrek Markt centrum SKWC 
+/- 3 km aan een traag tempo is tijdens deze wandeling de bedoeling 
Verantwoordelijke: 
Leon Leemans, tel: 0473 65 16 37 

  
12. Padel:  
deelnameprijs: € 4 per beurt 
elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur op TC Heiveld 
Verantwoordelijke: 
Bert Ceuppens, tel: 0473 64 07 00, e-mail: albert.ceuppens@telenet.be 
 
 
 

tel:0476
mailto:albert.ceuppens@telenet.be
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   Kaartnamiddagen 

 

       Zangstonde 

 

 

 
 
 
 
Wanneer: maandag 17 oktober van 14.00 u tot 15.15 u 
 
Plaats: Grote parochiezaal SKW Centrum,   
            Markt 28a, St-Katelijne-Waver 
 
Welkom aan iedereen die graag zingt. Wij zorgen voor 
muziek en tekst. Jij verzorgt samen met ons de zang. 
Een overzicht van de liedjes die wij zingen, kan je op 
voorhand vinden op onze website. Ook de teksten van de 
liedjes vind je daar. 
 
Link: www.okraskwcentrum.be/zangstonde-1.html  
of via de QR-code hieronder 
 
Verantwoordelijken: 

• Rita Dewals, tel. 015 21 97 59 

• Doris Prinsen, tel: 015 55 68 91 
Technische ondersteuning: Manu Saels 

 
 
 
 

 
Data:  
vrijdagen 7, 21 en 28 oktober om 14.00 u 
 
Plaats: Cafetaria van het parochiecentrum 
 
Inkom: € 2,50 (eerste basisdrank gratis!) 
Wij spelen “Boomke Wies”.  

 

Wie liever deelneemt aan een gezelschapsspel is ook welkom. 
 
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) 
 

Ook voor 

niet-

leden 

http://www.okraskwcentrum.be/zangstonde-1.html
mailto:cecilevda@scarlet.be
mailto:greet.m@telenet.be
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Gezellig onderonsje met een drankje en een hapje.  
Rita zorgt voor een hapje aan de gekende democratische 

prijzen. 

 

 

 

Plaats: Cafetaria 

Tijdstip: woensdag 19 oktober van 

14.00 u tot 16.00 u 

Inkom: gratis 

Tijdens deze namiddag kan je je  

ook inschrijven voor toekomstige 

activiteiten van ons trefpunt. 

Verantwoordelijken:  

Manu Saels en Rita Dewals, tel: 015 21 97 59, e-mail: manu@saels.eu 

 

 

 

 

 

 

Darts (vogelpik) – initiatie en/of spelletje 

Kaarten (wiezen) 

Gewoon babbelen 

DE ZOETE INVAL 

Ook voor 

niet-

leden 

mailto:manu@saels.eu


maandblad oktober 2022                                                            Pagina 7 van 16 

                                                                         

Ledenbijeenkomst met barbecue 

 

Wanneer: vrijdag 14 oktober om 14 uur (deuren 13.30 uur) 

Prijs: € 23, storten op okra rekening: BE53 7775 9673 2053 

met vermelding: ledenbijeenkomst met bbq Ref400 

Je kan ook inschrijven bij jouw wijkverantwoordelijke. 

 

Activiteiten; vóór onze gebruikelijke barbecue kunnen we tijdens de namiddag: 

* gezellig een praatje maken bij een drankje. 

* ons vermaken tijdens een rondgang langs de toffe volksspelen uit ons jeugd, 

  als kijker of als speler. 

Hier een greep uit de keuze van 10 spellen verdeeld over de drie zalen  

van het parochiecentrum 

 

            sjoelbak                            mannetjesspel                    troumadame 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

     stangenbiljart                              ringwerpen                            pluimert 

 

Verder zijn er ook nog: darts, stokvangspel, puntensjoelbak en toptafel 

* veel plezier * 
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              Crea 

 

 
Keurslager Hans is de leverancier en verzorger  

van onze barbecue. 

We smullen vanaf ongeveer 16.30 uur van een lekker stukje vlees vergezeld  

van een groenten buffet, brood, pasta’s en nog veel meer. 

* inschrijven tot 6 oktober * 

      
 
 

 
In de cafetaria van de parochiezaal (14.00 tot 17.00 
uur). 
 
dinsdag 11 oktober:  
Stramien: Tijdschriftenhouder 
                 Servethouder.     
Zoek alvast een patroon (Pinterest.com) 
 
!!! Info materialen tijdens Crea van 
27september  
 
dinsdag 25 oktober: Afwerken 
           Vrij handwerk 
 
 
Verantwoordelijken:   
Rita Van De Weyer:  015 31 04 63 

  Godelieve Sterckx:  015 31 37 34 
  Jacques Wilms: 0473 47 72 42  
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         Praatkaffee 

 

 
 
 
 
 
Waar: parochiecentrum in de cafetaria 
Wanneer: dinsdag 18 oktober om 14.00 uur 
inkom: € 2.50 (eerste basisdrank gratis!) 
 
De tandarts uit Sint Katelijne Waver,  
Geert Versyck, komt vertellen over anekdotes 
die je kan beleven in de tandartsstoel. 
 
Nu heeft hij d’r tijd voor omdat hij bezig is te 
revalideren na een knieoperatie. 
 
 

Belangrijk: 
 

Voor het praatkaffee 
van september is het noodzakelijk in te schrijven bij  

Leo Wouters, tel: 015 31 62 18  
 

* ten laatste op 16 september * 
 
 
Verantwoordelijke: Christiane Guerard 
Moderators: Leo Wouters en Herman Schouwaerts 
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Verjaardagen oktober 

Dag Naam Dag Naam 

1 Bellens Greta 14 Mertens Lea 

2 Soetens Dirk 14 Peeters Josefina 2 

2 Torfs Linda 15 Van Campenhout Greta 

2 Verelst Rita 15 Wynen Marjet 

3 Cleynhens Lucien 18 Dieltjens Agnes 

3 Wilms Jacques 18 Verheyen Edith 

4 De Koninck Kristiane 18 Verheyen Rita 

4 Ongena Ferdinand 19 Potoms Raymond 

4 Vandervorst Christina 20 Wouters Leo 

6 Kempeneer Maria 23 Van Uffel Sybille 

6 Van Dievel Gilberta 24 Van Loon Magda 

9 Van Looy Angele 25 Uytterhoeven Klementina 

9 Van Marcke Myriam 26 Casteels Maria 

10 Leemans Leon 27 Suetens Maurice 

11 Carels Yvo 29 Meysmans Margaretha 

11 Van Beveren Godelieve 29 Van Kelst Hendrik 

13 Baetens Frans 29 Verschooten Fernand 

13 Vermylen Greta 30 De Smet Jozef 

14 Frans Simonne 30 Michiels Paula 

14 Joly Jeanne 31 Peeters Juliaan 

14 Mariën Staf 
  

Ik heb mijn fouten gemaakt. 

En ik zal waarschijnlijk fouten blijven 

maken.  

Ik heb nooit gezegd dat ik perfect ben. 
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Zou je graag leren schilderen,  
maar denk je dat het niets  
voor jou is? Dan heb je het verkeerd voor.  
Iedereen kan het plezier van schilderen ondervinden.  
Je zal versteld staan van je resultaat  
onder deskundige leiding! 

Roger Merckx, volleerde aquarellist, is onze coach. 

 
Deze activiteit staat open voor iedereen: zowel beginnelingen als reeds ervaren 
aquarellisten. Roger legt uit en geeft tips.  
En ondertussen kijken we ook af van andere Okra-collega’s. 

Alle onderwerpen komen aan bod. Je kan kiezen voor een 
kerstkaart in aquarel of een tekening van je kleinkind  
of huisdier. Aan jou de keuze! 

1ste bijeenkomst: INITIATIE. Roger legt uit wat je nodig 
hebt om te schilderen en helpt je reeds om je eerste werkje 
te maken. Eigen gerief is op deze eerste dag niet nodig, 
maar mag natuurlijk wel. 

Plaats: Cafetaria van de parochiezaal Sint-Katarina,  
Markt 28A, Sint-Katelijne-Waver 

Datum/uur: maandag 24 oktober  
van 14.00 u tot 16.00 u 

Inkom: € 2,50 met inbegrip van een basis-drankje 

Inschrijven:  
Informeer Manu Saels  als je komt op 
tel 0477 333 580 of e-mail manu@saels.eu 

Volgende bijeenkomsten zijn voorzien op 

maandagen 14 en 28 november.  

 

Tip voor beginnelingen: begin al een artiestennaam te verzinnen       

 

AQUAREL 
Nieuwe 

activiteit 

mailto:manu@saels.eu
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Jong Okra op zondag 16 oktober 

 
 

Zondag 16 oktober 2022, 13.00 uur, komen we samen in 
Mechelen, aan de toeristische dienst “Visit Mechelen”,  
het Schepenhuis aan de Schoenmarkt. 

We maken van deze zondagnamiddag een aangenaam 
moment om Mechelen nog eens op een andere manier  
te benaderen. 
Het doel is om de “Maneblusser wandelzoektocht” te doen. 
Het betekent ongeveer 3 uur wandel- en zoekplezier. 

Aan het loket van de toeristische dienst koopt iedereen,  
die de zoektocht wenst in te vullen, het boekje,  
dit kost € 5. 

 
Tijdens deze actieve wandeling door Mechelen (her)ontdek je het historische hart 
van deze prachtige Dijlestad. 
Laat je meenemen in het verhaal van deze voormalige hoofdstad der 
Nederlanden dankzij de leuke weetjes uit de wandelzoektocht. 
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De wandelroute leidt ons langs de mooiste plekjes. Zo kunnen we maximaal 
genieten van al wat deze cultuurstad te bieden heeft. 
 
Onderweg maken we zeker tijd om bij een drankje in één of ander café  
te verpozen. 

Wie later de zoektocht nog eens wenst te doen kan dit natuurlijk steeds voor 
zichzelf nog eens inplannen. 
We maken er een fijne zondagnamiddag van. 

Inschrijven doe je bij Ludo Geenen, ludo_marje@hotmail.com 

Laat mij dit weten vóór 8 oktober. 

 

 

Nieuwe leden 

                                                        
 
                                                  Van Craen Simonne 
     
     Verschooten Fernand 
      
    Van Der Auwera Mady 
 
    Van Winghe Sonja 
 
 

 

 

mailto:ludo_marje@hotmail.com
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Ons Okra-lid Christiane Guérard (° 16 - 12 - 1934) stelt 
binnenkort verschillende van haar kunstwerken tijdelijk 
tentoon.  
Een unieke gelegenheid om haar werken  
te bewonderen, waaronder een trouwkleed 
gemaakt in jute.  

Plaats: ’t Grom, Midzelen 25, 2860 St-
Katelijne-Waver 

Datum/uur: vanaf zondag 23/10 om 
13.00 uur tot … 

Inkom: gratis 

Wie is Christiane: Zij volgde van 1993 tot 2006 aan de 
Academie te Mechelen de richting “Monumentale textiele 
kunst”.  
Daar behaalde zij “de prijs van Battel” en “de prijs van F. 
Beguin”. 

 
Nadien volgde ze aan de Academie van 
Leuven de opleiding  
“moderne kant ontwerpen” en aan het R.I.K.A. 
(Rijksinstituut Kunstambachterij) te Mechelen  
de opleiding “kant, weven en textiel”. 

De opgedane kennis en creativiteit begon ze 
door te geven aan andere geïnteresseerden. 
Zij is onder andere de drijvende kracht 
geweest achter de groep patchwork  
bij De Kweekelinghe. 

Zij haalde diverse prijzen in binnen- en 
buitenland voor haar artistieke kennis  
en kunde.  
 
In 1996 zijn twee kunstwerken van haar zelfs tentoongesteld in Japan. 

 
 
 
 

Textielkunst door Kristjan 
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Noteer alvast volgende festiviteit in uw agenda ! 
 
De officiële start van padel OKRA-SKW Centrum  
van het nieuwe seizoen, staat gepland op  
woensdag 5 oktober, met initiatie en barbecue. 
 
Wat een verschil sinds onze start enkele jaren geleden toen 
padel nog in opmars was en nog eerder onbekend, blijkt deze 
sport nu een hype te zijn! Er is in de media al veel over 
gepraat en in tijdschriften al veel inkt over gevloeid!  

Wij hebben de trein zeker niet gemist! Padel is een sport voor jong en oud.  
Ons aantal deelnemers groeit nog gestaag! 
 
Na een welverdiende vakantieperiode maken we ons op voor de start van een 
sportief najaar. 
We starten met een initiatie-padel, zowel voor beginners als voor gevorderden . 
Heb je interesse, maar heb je nog niet gespeeld, geen probleem.  
Iedereen krijgt opleiding op zijn/haar maat!  

 
Na een uurtje heb je de basis al onder de knie. 
Ben je al lid van ons padel team, dan scherpen we je vaardigheden aan  
en geven extra strategische tips voor een boeiend spel.  
In onze wekelijkse padel sessie wordt er zelfs soms luidkeels,  
 

PADEL-INITIATIE met BARBECUE – 5/10/22 



maandblad oktober 2022                                                            Pagina 16 van 16 

maar met Fair Play, voor de overwinning gespeeld.  
De extra raadgevingen zijn dus mooi meegenomen! 
Aansluitend worden de sportievelingen uitgenodigd voor een klein tornooi,  
de deelnemers worden aangeduid bij loting. Wij zijn geen professionals,  
wij spelen voor ons plezier en deelnemen is belangrijker dan winnen!  
Toch is competitie nooit ver weg en dit geeft dan een extra boost aan het spel. 
Wie wordt kampioen ? 
 
Na het sportieve luik volgt een gezellig samenzijn  
met een barbecue. 
We starten met een aperitief (cava of vruchtensap),  
tijdens de drink worden de winnaars  bekend gemaakt . 
Iedereen is welkom, zowel spelers als supporters, 
familie, vrienden,  … 
De prijs van de barbecue , inclusief aperitief,  
bedraagt € 25 per persoon. 
Op de barbecue liggen 3 stuks, met een keuze uit  
een mengeling van hamburgers, barbecue worsten, 
gemarineerde kippenborsten, satés en vis in papillot. 
De barbecue wordt rijkelijk voorzien van  
een groenten buffet, aardappelsla en pasta. 
* Voor vegetariërs zijn er indien gewenst ook veggie burgers.  
* Wil je dit dan duidelijk vermelden op uw inschrijving aub! 
Drank bij eten is niet inbegrepen en wordt afzonderlijk afgerekend aan de bar! 

De padel-initiatie en wedstrijd voor sportievelingen is volledig gratis !  
 

* Deze activiteit gaat door bij TC Heiveld, Dreefvelden 1, SKW Centrum * 
 

Ook de weergoden kunnen geen roet in het eten gooien daar alle pleinen 
overdekt zijn. 
De barbecue wordt opgesteld aan de terrassen van de cafetaria, bij minder  
goed weer lunchen we binnen in de cafetaria. 
Wij starten om 10 uur.  
Wees een kwartiertje vroeger om de indeling van de ploegen niet te missen. 
 
Inschrijven bij de verantwoordelijke Bert Ceuppens met vermelding padel en/of 
barbecue en aantal personen (indien vegetarisch duidelijk vermelden) via e-mail: 
albert.ceuppens@telenet.be. 
Uw inschrijving is geregistreerd vanaf betaling op  
rekening okra  BE53 7775 9673 2053 met vermelding  padel / barbecue   
05-10-2022, Ref285. Doe tijdig uw betaling, want de inschrijvingen worden 
afgesloten op donderdag 22 september! 
Wij hopen op een massale opkomst. Hoe meer volk, hoe meer vreugde! 
 
Sportieve groeten, Bert Ceuppens 

mailto:albert.ceuppens@telenet.be

