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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 * 
 
 
 
 

Belangrijk 
 
 
 
 

De planning van alle activiteiten in deze brochure is 
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 

 
 
 
 
 
 

mailto:herman.schouwaerts@telenet.be
mailto:rvannoten@skynet.be
http://www.okraskwcentrum.be/
mailto:manu@saels.eu
tel:015
http://www.okraskwcentrum.be/


maandblad december 2020                                                       Pagina 3 van 12 

 
 
 

Crea 
 

 
In de cafetaria van de parochiezaal 
van 14.00 tot 17.00 uur 
 
Improvisatie was troef dit jaar.  
Dus het volgende voor december. 
 
dinsdag 8 december 2020:  
Kerstkaarten: 
meebrengen: tekenpapier of achtergrond kerstkaart. 
              glitterdraad of variante naar keuze. 
   priknaald & knutselmateriaal. 
   plakband (voor achter de schermen). 
   inspiratie van de dag. 
 
dinsdag 22 december 2020: 
Afwerken Corona Crea jaar. 
 
Vooral bedankt voor jullie vertrouwen en flexibiliteit binnen Okra Crea in deze 
uitzonderlijke  2020 
 
Jacques Wilms, jac.wilms@skynet.be, tel: 0473 47 72 42 
Rita Van de Weyer, tel: 015 31 04 63 
Godelieve Sterckx, tel: 015 31 37 34 
 
********************************************************************************************** 
 

Wanneer: donderdag 19 november en  
vrijdag 20 november. 
 
Waar: parochiecentrum, grote zaal  
om 14.00 uur (deuren: 13.30 uur) 

 
Prijs: € 7 per persoon voor 4 speelbeurten en de koffietafel 
 
Na inschrijving bij René Van Noten, tel: 015 31 20 91 / 0470 74 24 59, 
storten op rekening Okra: BE53 7775 9673 2053, REF:320 
of betalen bij je wijkverantwoordelijke. 
 
Meebrengen: 
mondkapje, eigen balpen, warme kledij / jas (zaal wordt voldoende verlucht) 
de inrichters zorgen voor handgel per persoon. 
 
 

mailto:jac.wilms@skynet.be
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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: winterstop 
elke maandag (bij goed weer) om 13.30 uur 
Verantwoordelijke: Leo Mertens, tel: 015 31 07 93 
 
2. Volleybal: coronastop zolang code oranje/rood geldt vanaf 14 oktober 
elke maandag in Bruultjeshoek van 19.00 uur tot 20.30 uur 
Verantwoordelijke: Eddy Van Otten, tel: 0483 66 79 33 
 
3. Petanque: coronastop zolang code oranje/rood geldt vanaf 14 oktober 
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: € 85 
elke maandag om 10.00 uur in fitnesscentrum “Fitamien”, Hoogstraat 360b, Duffel 
coronamaatregel: 
binnen met mondkapje om je te verplaatsen 
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: coronastop zolang code oranje/rood geldt  vanaf 14 oktober 
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: coronastop zolang code oranje/rood geldt  vanaf 14 oktober 
elke dinsdag  van 10.00 tot 11.30 uur in sporthal TC Heiveld 
Verantwoordelijken: Ferre Ongena, tel: 015 33 68 04 
  
8. Line Dance: prijs 10 beurtenkaart: € 50 – 1 drankje inbegrepen. Overschrijven 
op onze OKRA sportrekening: BE08 7795 9882 7413 met vermelding REF:255 
elke dinsdag 13.30 tot 15.00 uur in de grote parochiezaal. 
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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9 ETT-fietsen:  
elke woensdag om 13.30 uur  
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: 
Elke woensdag om 18.00 uur, vertrek: parking domein Roosendaal 
Verantwoordelijke: 
Marc Truyers, tel: 015 34 43 27 / 0498 94 54 54 
e-mail: marc.truyers@telenet.be 
 
11. Fietstochten:  
Winterfietsen, elke donderdag, vertrek 13.00 uur op het kerkplein 
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 
winterstop 
Verantwoordelijken: 
Maria Lembrechts, tel: 015 31 00 56 / 0470 045 27 42 
Jos Kempenaers, tel: 015 31 00 56 / 0476 28 33 76 
 
12. Wandelen: 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 
Invaller: Van Leuven Michel, tel: 015 31 50 82 / 0475 46 57 26 
 

* wandelcriterium * 
woensdag 16 december 2020: Leest (onder voorbehoud) 

afspreken met Leon  
 

13. Padel: deelnameprijs: € 4 per beurt, max. 12 personen 
elke 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 
 
14. Volksdsans: coronastop zolang code/rood oranje geldt vanaf 14 oktober 
Verantwoordelijke:  
Marc Truyers, tel: 0498 94 54 54, e-mail: marc.truyers@telenet.be 

mailto:marc.truyers@telenet.be
mailto:albert.ceuppens@telenet.be
mailto:marc.truyers@telenet.be
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Wanneer: maandag 21 december 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: vrijdag 11 december 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 
 
 
Het coronavirus grijpt genadeloos om zich heen. De voorzorgmaatregelen worden 
strenger en sociaal onvriendelijk. Samenkomen in een aangename zaal met een 
gezellige sfeer (zonder mondkapje) zit er voorlopig niet in.  
Daarom hebben we besloten het praatkaffee niet meer in te richten vanaf 
november 2020 tot betere en gezondere tijden.  

  ! Uitstel is geen afstel ! 

  

 
 
 

 

 

* Uit de tijd van toen *   

  
  
  
 

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

Lidkaarten 2021 

 
De methode voor uitreiking van lidkaarten is gewijzigd. Met de 

vernieuwing van je lidgeld krijg je voortaan een brief waarbij je de lidkaart 
kan uitsteken.  

Dit wordt nu een jaarlijkse lidkaart. 
Ook voor Okra-sport wordt het nieuwe systeem toegepast. Indien je dus 

ook de € 8 betaalt voor de sportverzekering, krijg je uiteindelijk  
2 lidkaarten:  

Okra en Okra-sport+. 
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Bij de 1ste deelname aan één van onze Okra-activiteiten wordt dezelfde 
inkom gevraagd als Okra-leden betalen.  
Vanaf de 2de deelname verwachten wij dat je lid wordt van onze vereniging. 
Het jaarlijks lidgeld bedraagt: 
Gewoon lid: € 25 - Gezinslid: €17 - Sportzegel: € 8 (incl. sportverzekering) 
Rusthuisbewoners / flatjes: € 10 - Bijlid: € 5 

 
          Ook niet-leden zijn welkom. 

 
 

 
 

* Hernieuwing lidgeld voor het werkjaar 2021 * 
 

 
* We vragen onze leden en bijleden het juiste bedrag liefst digitaal 
(internetbankieren) of door overschrijving te betalen. 
In dit geval komt je wijkverantwoordelijke in de loop van december langs met je 
lidkaart, je koffie en als extra geschenkje een luxe balpen (ter compensatie voor 
het annuleren van vele activiteiten in coronatijd). 
 
Deze betaling doe je op de okra zichtrekening: BE53 7775 9673 2053, REF:173 
met vermelding van de aard van het lidgeld (lid - gezinslid - bijlid - sportzegel). 
In het rusthuis en de flatjes komt de verantwoordelijke langs. 
 
Deze manier van betalen doe je ten laatste op 27 november. Zo kunnen we op 
de bestuursvergadering van december de balans opmaken en wordt het duidelijk 
welke leden / bijleden hun lidgeld hebben vernieuwd via de bank. 
 
* Bij diegene die geen storting of overschrijving heeft gedaan, komt de 
wijkverantwoordelijke langs in de loop van december om het lidmaatschap te 
hernieuwen. 
 
Waarom deze manier van werken?: we willen in deze moeilijke (ongezonde) tijd 
zo veilig mogelijk te werk gaan. 
 
* Ten slotte: elk lidmaatschap wordt beloond met onze traditionele koffie, 
als extraatje een luxe balpen en een vernieuwde lidkaart. 
 

* Bedankt voor het vertrouwen * 
 
 

Lidgelden 
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Houd van de mooie mensen om je heen. 
Wees liefdevol, waardevol en respectvol. 
En geniet van wat jullie samenbrengt.  
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OKRA op zondag - Tunnels, klei & natuur 

 

 

 
Op zondag 20 december wandelen we in 
de Rupelstreek. 
 
We starten in De Schorre, waar we tussen 
het groen de steile helling van de “cuesta” 
(de kleirug) van Boom ervaren. 
Verder wandelen we langs Terhagen, het 
steenbakkersgehucht van weleer en langs 
de Rupel. 
 
Voorzie wandelschoen met een goed 
profiel en gepaste kledij in functie van de 
weersomstandigheden. De wandeling is op 
enkele plaatsen pittig. 
 
Voorzie zelf ook in eigen drank, vermits er 
onderweg weinig drankgelegenheden zijn. 
 
De totale afstand is 10 kilometer. 
 
Corona-maatregelen: zorg voor je 
mondmasker. 
    

 
 
 
 
 

         Hou het veilig 
         en gezond 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenkomst op de parking van de hockeyclub Braxgata,  
in de Kapelstraat 145, Boom. 
Vertrek van de wandeling om 13.30 uur, wandelknooppunt 103. 
Einde voorzien omstreeks 16.30 uur. 
Inschrijven vóór 10 december via mail aan ludo_marjet@hotmail.com 
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        onze sponsors 

 
 


