SINT-KATELIJNE-WAVER CENTRUM

)

(pentekening gemaakt door Herman Schouwaerts,voorzittter)

MAANDBLAD
A P R I L 2018

Jaargang 22 nr 4

COLOFOON
Dit maandblad is een uitgave van ‘OKRA Trefpunt Sint-Katelijne-Waver Centrum’.
Verschijnt maandelijks.
O(open) - K(kristelijk) - R(respectvol) - A(actief)
Onze missie blijft : de leden zo goed mogelijk inlichten over onze activiteiten. .
Verantwoordelijke en redactie: René Van Noten (Algemeen verantwoordelijke Administratie)
rvannoten@skynet.be 015 31 20 91
Redactie en vormgeving: Herman jr.Claes
hermanjrclaes@gmail.com 015 75 61 52
Voorzitter en redactie : Herman Schouwaerts (voorzitter)
herman.schouwaerts@telenet.be 015 32 20 72
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)
Wij hebben volgende software gebruikt :
Microsoft Windows 10
Microsoft Word 2013
Website : www.okraskwcentrum.be
Fotoblog : http://fotoalbum.seniorennet.be/OKRASKWC en
http://fotoalbum.seniorennet.be/OKRASKWC2017
Contactadres en Verantwoordelijke uitgever :
Herman Schouwaerts, voorzitter OKRA SKW Centrum.
tel 015 32 20 72 – e-mail : herman.schouwaerts@telenet.be

____________________________________________________________

AANDACHT : Nieuwe Website voor ons trefpunt :
www.okraskwcentrum.be
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Paasfeest 2018

Paasfeest

U wordt uitgenodigd op ons paasfeest, dat doorgaat
op vrijdag 6 april 2018:
12.30 uur: deuren parochiezaal gaan open
13.00 uur: aperitief
13.30 uur: paasdiner

paasmenu
Carpaccio van rund met peccorinikaas
zongedroogde tomaten
Notensla
***
Fris lentesoepje van kip met fijne groentjes
***
Tongrolletjes met zalm
Witte wijn saus
Jonge spinazie en lente prei
Aardappelpuree
***
Magic Ice ball
Vanille ijs met chocolade
vers fruit
koffie
***
Prijs: € 40 per persoon, inbegrepen:
1 fles witte, 1 fles rode wijn per 4 personen
1 fles plat en 1fles bruis water per 6 personen
(water bijvragen mogelijk wanneer heel je tafel
zonder zit)
Inschrijven: bij de contactpersoon ten laatste op
30 maart !!!, of door storting: tijdig doen !!!
Vergeet niet je groepsverantwoordelijke te contacteren bij wie je aan tafel
wil zitten.
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PRAATKAFFEE
Elke eerste dinsdag van de maand ( 3 april 2018) kan je in zaal Offendonk
(achter het OCMW, Den Haes 8), tussen 14.00 u en 17.00 u komen kletsen,
praten, roddelen, de wereldpolitiek oplossen, en discussiëren over van alles
en nog wat. Gewoon gezellig bij mekaar zitten, en een babbeltje slaan.
Welkom!
Verantwoordelijke : Christiane Guérard tel.: 015 31 21 89

Regio-bedevaart naar Dadizele
Datum: donderdag 14 juni 2018 (Opgepast : Datum in papieren versie is fout!)
Programma:
* ontbijt in ‘Hof ter Heulebeke’
* eucharistieviering
* middagmaal: 3-gangenmenu
* namiddagactiviteiten:
bezoek aan het Tabaksmuseum – geen
soldaten zonder tabak, prijs € 59
bustocht langsheen de frontlinies van WO1,
prijs €54
wandeling: Dadizele, het ontdekken waard!,
prijs € 56
vrije namiddag in Dadizele, prijs € 54

-

Inschrijven: vóór 23 maart 2018
bij de reisleiders: René Van Noten, tel: 015 31 20 91 / 0476 33 94 99
Rita Verwimp, tel: 015 31 62 18
Ons trefpunt legt geen eigen bus in, tenzij er voldoende inschrijvingen zijn
(minstens 40)
Het juiste uur en plaats van vertrek zal aan de deelnemers tijdig worden
meegedeeld.
Annuleren zonder onkosten kan tot en met 9 mei 2018.
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Zondag 22 april 2018: rusthuisdag
Leden van ons trefpunt bezoeken rond 13.00 uur, met een plantje als cadeau
en een glimlach, de inwoners van het rusthuis en de flatjes.
Rond 14.00 uur verrassen wij deze inwoners en hun bezoek met een optreden
ven ‘De Comédiennes’ uit Deurne bij Antwerpen in de cafetaria van het
rusthuis.
Weet je, iedereen is welkom vanaf 14.00 uur om mee te genieten !!
Dat wordt pas leuk !

De Comédiennes

Crea
In zaal Offendonk (zaal van flatjes achter rusthuis) telkens
van 14.00 uur tot 17.00 uur
- dinsdag 10 april 2018: kantklossen en hobby
- dinsdag 24 april 2018: eierwarmer (breien)
meebrengen: dunne wol + priemen
info: Godelieve Sterckx, tel: 015 31 37 34

OPGELET !! :Info crea en kaartspel
Zaal Offendonk niet toegankelijk op volgende data:
* dinsdag 1 mei 2018
* dinsdag 25 december 2018
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CULTUUR UITSTAP Zaterdag 21 april 2018
Ditmaal sporen we nog eens naar Brussel, onze hoofdstad en hoofdstad van
Europa.
We vertrekken van Station Sint-Katelijne-Waver om 9.31 uur.
We starten met een wandeling op de Grote Markt met de vele gildehuizen uit
de middeleeuwen. Nadien maken we een wandeling door de beroemde
galerijen, die ook werden opgenomen op de werelderfgoedlijst van de Unesco,
nl de Koningsgalerij, Koninginnengalerij en Prinsengalerij. Het is een uniek
architecturaal geheel en is gebouwd in de 19de eeuw. We sluiten deze
wandeling af op het Martelarenplein.
Lunchen doen we in “The Dominican”. De naam verwijst inderdaad naar een
abdij van Dominicanen die hier stond vanaf de middeleeuwen tot ongeveer
1795 en waarvan de gronden zich uitstrekten tot aan de Brouckèreplaats.
Momenteel is het een hotel. Het restaurant waar we de lunch gebruiken is
gebouwd rond een binnenkoer met in het midden een oude olijfboom. De
bouw is zo opgevat dat de terrassen rond die binnenkoer doen denken aan
een oude kloostergang.
In de namiddag bezoeken we “De Munt – La Monnaie”. Gidsen vertellen ons
over het ontstaan, het heden en ook waar ze naartoe willen in de toekomst.
We bezoeken het gerestaureerde theater zelf, de grote foyer en het koninklijke
salon. Verder gaan we naar de ateliers, want het ganse concept voor een
opvoering, zowel decor, kledij van de artiesten, zelfs schoenen – hoofddeksels
en pruiken, worden allemaal door het personeel van de ateliers in Brussel
gemaakt, en daar mogen wij een kijkje nemen en wordt ook een woordje uitleg
bij verstrekt. Ook de repetitiezalen voor zover er geen activiteiten plaatsvinden
worden getoond. Echt de moeite waard om te bezoeken.
Prijs voor deelname : € 50,00 (inbegrepen : trein – gidsen en toegang – lunch
en dranken).
Om veiligheidsredenen dienen we een deelnamelijst te bezorgen ongeveer
een maand voor ons bezoek, dus inschrijven voor 25 maart 2018 aub op de
gekende telefoonnummers : - Maria 0495 87 88 91 of Tina 0478 47 98 36 en
door overschrijving op de zichtrekening van ORKA SKWCentrum (zie pag 2
colofoon).
(Tekst : Tina Uytterhoeven)
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Wat IS er van de SPORT ?!?
1.Kubb-spel :
Géén activiteit tijdens de winterperiode !
Starten opnieuw : vanaf maandag 2 april 2018 : Elke maandag
om 13.30 uur (!!!!), als het weer het toelaat !
Locatie : TC Heiveld (naast buitentribune tennis)
Verantwoordelijke : Leo Mertens, tel.: 015 31 07 93

2. Petanque
Elke maandag om 13.30 uur :
Plaats(van okt tot eind april):Berentrode
Bonheiden
Verantwoordelijken:
Paul Eekeleers, tel.: 0476 38 08 04
Maurits Suetens, tel.: 015 31 09 53
3. Nordic Walking,
Vanaf 5 september 2017 : elke dinsdag van 9.30 uur tot
11.00 uur : vertrek aan sporthal TC HEIVELD.
Info bij de verantwoordelijken:
Rita Verwimp, 015 31 62 18
Leo Wouters,015 31 62 18

4. Badminton
Elke dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in sporthal
TC HEIVELD
Verantwoordelijken:
Ferre Ongena, tel 015 33 68 04 en
Jan Vertommen, tel 015 31 66 36
5. Fitness :
Zomerstop vanaf 1 april 2018 (tenzij er 1 dag extra is).
Plaats: Easy Fit, tenniscentrum Heiveld
Verantwoordelijken:
Simonne Vangoethemd, tel: 015 33 68 04
Herman Schouwaerts, tel: 015 32 20 72
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6. Zomerfietsen
Korte tochten : vertrek 13.30 uur op het kerkplein (Markt).
12 april 2018 : Boomgaardroute of Kessel of Zemst Laar.
19 april 2018 : Boomgaardroute of Kessel of Zemst Laar.
26 april 2018 : Boomgaardroute of Kessel of Zemst Laar.
in functie van de bloesem.
Verantwoordelijken : Jos Adriaensens, tel.: 015 31 44 14
Jozef Vandeneede, tel.: 015 31 46 98
Felix Op de Weerdt, tel.: 015 31 37 34
Jacques Wilms, tel.: 015 31 80 43 / 0473 47 72 42
7. Winterfietsen :
Laatste tocht op donderdag 5 april 2018. Opgelet : vertrek 13.30 uur, aan de
kerk-Centrum (wegens werken in de stationsstraat !)
Verantwoordelijken : Jacques Wilms, tel.: 015 31 80 43 / 0473 47 72 42
Felix Op de Weerdt : tel.: 015 31 37 34
8. ETT-Fietsen (Elke trap telt)
Elke woensdag om 13.30 uur. Vertrek : parking GLOC Daliastraat
Verantwoordelijken :
Janne Albort, tel 015 63 55 53 gsm 0477 78 77 71
Ferre Ongena, tel 015 33 68 04 gsm 0475 67 17 35
9. Wandelen :
Elke donderdag om 9.00 uur, vanaf 5 april 2018..
Vertrek : Markt Centrum SKW.
De wagen wordt geparkeerd op de nieuwe parking (voormalig Mariapark)
Verantwoordelijken : Leon Leemans, tel.: 0473 65 16 37
Josée Van der Auwera, tel.: 015 31 66 36
Invaller : Michel Van Leuven, tel.: 015 31 50 82 / 0475 46 57 26
Wandelcriterium :
- dinsdag 12 april 2018 : O.L.V.Waver.
- Wandelaars die deze wandeling willen meewandelen, contacteer eerst
Leon Leemans of Josée Van der Auwera
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10. Aquagym .
Waar : Michielsbad, Elzestraat .
Uitgangspunt: zwembeurten om de 2 weken op
vrijdag van 15.15 u tot 16.15 uur
Wanneer : vrijdag 20 april 2018.
De lessen worden afwisselend gegeven door Ann
en Simonne.
Verantwoordelijken en lesgeefsters:
Ann de Jaeck, tel: 015 32 29 03 - 0489 64 24 57
Simonne Vangoethemd, tel: 015 33 68 04

11. Line Dance :
Elke dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur in de
parochiezaal.
Onkosten deelname : € 5.00
Verantwoordelijken :
Ann De Jaeck , tel 015 32 29 03 / 0489 64 24 57
Hubert Hofman, tel.: 015 21 85 60 / 0479 68 07 21
12. Kaartspel
Elke dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur in ZAAL ‘Offendonk’
(achter het Rusthuis OCMW Katelijne, Den Haes 8 ).
Verantwoordelijke : Myriam Van Asschot , tel.: 015 55 13 56.
13. Volleybal :
Elke maandag : Sporthal Bruultjeshoek
van 19.00 tot 20.30 uur
Elke dinsdag : Sporthal Duffel van 10.00
tot 11.30 uur
Elke zaterdag : Sporthal Duffel van 9.00
tot 10.30 uur
Verantwoordelijke : Eddy Van Otten, tel
0483 66 7
14. Netbal
Elke dinsdag : van 9.30 uur tot 11 uur, Sporthal TC Heiveld .
Verantwoordelijke : René Van Noten, tel 0476 33 94 99
Technische ondersteuning : Wilfried De Keyser, tel 015 20 01 48
… einde ‘Wat is er van de sport !!............
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C’est la vie
Ja, het is moeilijk een vrouw te zijn :
Je moet denken als een man,
Je moet verstandig en leep zijn,
je moet steeds lijken op een jong meisje,
Je moet een gevoelig hart hebben,
Je moet kunnen werken als een paard,
Je moet de waardigheid uitstralen van een dame.
Maar je moet vooral proberen vrouw te blijven

door de bril van Christiane

(tekst Christiane Guérard)

De kemels dansen……..
Het is elk jaar hetzelfde liedje : verbeteringen in de folder ‘Alles over Ons –
2018’.
Gelukkig zijn er ook brave zielen om de kemels mee terug recht te zetten.
Hier gaan we dan :
- blader naar pagina 19 van 20, in het boekje ‘Alles over ons 2018’
- de laatste naam : daar moeten we zijn.
- Er staat Wuyts Gerda, Enkelstraat 58 2570 Duffel
- dit moet zijn : Wuyts Gerda, Duffelsesteenweg 18 2860 Sint Katelijne
Waver (telefoon en e-mail zijn juist en blijven dus staan.
- Voilà, rechtgezet ! Ziet u nog kemels, signaleer ze aan de voorzitter.
- Met excuses van de redactie !

Citaat : ‘ Ik vind het fijn om wakker te worden en niet naar mijn werk te moeten
gaan, dus doe ik dat drie tot vier keer per dag’.
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*** nieuw initiatief ***

Je kan inschrijven om deel te nemen aan ons ontbijtbuffet.
Maximum 60 deelnemers !!
Wanneer: woensdag 25 april 2018
Waar: ijssalon De Joppe, Stationsstraat 2
Aanvang: 9 uur
Deelnameprijs:€ 15,00
Inschrijven door een mail naar Amedé, amedebosmans@skynet.be, te sturen
en dan een storting op de okrarekening (BE53 7775 9673 2053 van OKRA
SKWC) of een cash betaling aan Amedé (de datum van mail of cash betaling
bepaalt de volgorde.
Schrijf je je in door enkel een storting op de okrarekening: doe het dan vlug
want de datum van overschrijving bepaalt de volgorde.
einddatum van inschrijving: 18 april 2018.

Citaat van Marlène Dietrich : ‘Laten we zeggen dat ik vijfenzeventig ben, en
het daar bij laten’.

Citaat van Sophie Tucker: ‘Het geheim van lang leven is blijven ademen’

Uitnodiging door beweging.net
Gespreksavond over de nieuwe erfrechtwet
Op 31 juli 2017 werd er een nieuwe wet over het erfrecht uitgevaardigd.
Deze geeft meer vrijheid zonder de familiale solidariteit in het gedrang te
brengen.
Servais Verherstraeten, advocaat en volksvertegenwoordiger
en Bjorn Cloots, advocaat uit O.-L.-V.-Waver,
komen hierover meer uitleg geven.
Wanneer: 27 maart 2018 om 20.00 uur
Waar: parochiecentrum St Catharina, St Katelijne Waver
Contactadres en Verantwoordelijke uitgever :
Herman Schouwaerts, voorzitter OKRA SKW Centrum.
tel 015 32 20 72 – e-mail : herman.schouwaerts@telenet.be
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Blanco pagina voor pub.
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