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Voorwoord 
 
 

Beste vrienden, 

 
Zoals je in het vorige maandblad kon zien, is er licht op het einde van de corona- 
tunnel. De corona-maatregelen zijn nu omgedraaid: we mogen alles, behalve 
hetgeen niet toegelaten is. Dit wil niet zeggen dat we de kantjes er vanaf gaan 
lopen! We kijken ook of het wel veilig kan met in het achterhoofd dat we bij onze 
activiteiten geen corona-besmettingen willen. Het kan daarom misschien te 
voorzichtig overkomen, maar voor sommige activiteiten verplichten wij het gebruik 
van mondmaskers en handschoenen (petanque en kubb) of gezichtsschermen 
(zangstonde). 
 
De meeste buitenactiviteiten zijn reeds opgestart of zullen kortelings opstarten. 
Sommige binnenactiviteiten kunnen we niet laten plaatsvinden daar we voldoende 
afstand moeten kunnen houden. Zo vinden wij het nog niet opportuun om een 
ledenbijeenkomst (Zomerweelde) in augustus te laten doorgaan. 
Andere activiteiten kunnen wel mits enkele aanpassingen. Onze maandelijkse 
zangstonde verhuist van de conferentiezaal naar de grote zaal. De 
kaartnamiddagen zullen niet meer in de polyvalente zaal van Offendonk 
plaatsvinden, maar verhuizen ook naar de grote zaal van de parochielokalen. 
 
 

Voor de ongeduldigen onder ons hier reeds een voorproefje van de 
binnenactiviteiten die al zeker opstarten in september: 

* Crea in de polyvalente zaal van offendonk * 
* Praatkaffee in de grote parochiezaal * 

* Kaartnamiddagen in de grote parochiezaal * 
* Netbal op dezelfde plaats in Heiveld * 

* Volleybal in Bruultjeshoek 
 

Firma’s hebben het nu moeilijker om te overleven. Het is dan ook te begrijpen dat 

sommigen dienen te bezuinigen in sponsoring. Zo heeft Belis beslist om ons 
maandblad niet meer te sponsoren. Wij danken Belis wel om hun steun 
gedurende de laatste 2 jaar. Zonder hun was het niet mogelijk om het huidig 
maandblad uit te geven. 
Wij zijn nu dringend op zoek naar nieuwe sponsors. Omdat ons maandblad een 
oplage heeft van 500 exemplaren en we de intentie hebben om de sponsors op 
onze website te vermelden, hebben wij goede hoop dat het ons kortelings zal 
lukken om dezen te vinden. 
 
Tot binnenkort. 
Manu 
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COLOFON 

 
Redactiestaf : Herman Schouwaerts herman.schouwaerts@telenet.be, 

Tel: 015 32 20 72 / 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 * 
 
Info privacy gegevens: 
Onze organisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving inzake je privacy, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, verordening EU 2016/679). 
Méér info over ons actueel privacy beleid vind je op onze website of vraag 
een papieren versie. 
***************************************************************************************** 
 

spreuk 
 
 
 

Te vaak onderschatten we de waarde van een klein gebaar. 
Een glimlach, een vriendelijk woord of een luisterend oor; 

ze kunnen een leven veranderen 
 
 
 

Ledenbijeenkomsten 
 

Zolang het maximum aantal mensen beperkt blijft tot 50 personen toegelaten in 
onze parochiezaal is een bijeenkomst niet te organiseren. 
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.Wat is er van sport ? 
 

1.Kubb-spel: 
elke maandag vanaf 22 juni 2020 (bij goed weer) om 13.30 uur 
Plaats: TC Heiveld (naast tennistribune buitenveld) 
Verantwoordelijke: Leo Mertens, tel: 015 31 07 93 
Coronamaatregel: verplicht mondmasker en handschoenen 
 
2. Volleybal: 
vanaf maandag 7 september 2020 in Bruultjeshoek 
Verantwoordelijke: 
Eddy Van Otten, tel: 0483 66 79 33 
 
3. Petanque: 
vanaf maandag 3 augustus om 14.00 uur in Bruultjeshoek 
Verantwoordelijken: Paul Eekelaers en Christiane Van Espen, tel: 0476 38 08 04 
Coronamaatregel: mondmasker en handschoenen verplicht 

4. Fitnessclub: prijs 10-beurtenkaart: € 81 

elke maandag: 2 lesbeurten zolang coronamaatregels geldig zijn 
lesuur 1 start om 10.00 uur 
lesuur 2 start om 11.15 uur 
Verantwoordelijke: Herman Schouwaerts, tel: 0485 62 53 80 
 
5. Nordic Walking: 
vanaf dinsdag 1 september 2020 
 
6. Netbal: 
vanaf dinsdag 1 september 2020 
 
7 Badminton: 
vanaf dinsdag 14 juli 2020 van 10.00 tot 11.30 uur 
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 

vanaf dinsdag 16 juni 2020 van 13.30 tot 15.00 uur 
let op: enkel 14 en 28 juli – 11 en 25 augustus 
Coronamaatregel: geen koppeldans 
 
9 ETT-fietsen: 
vanaf woensdag 10 juni 2020 
Vertrek: 13.30 uur 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 
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10. Looptraining: 
Vanaf woensdag 2 september 2020 
Nieuwe “start to run” 
 
 
11. Fietstochten: 
Korte tochten, vertrek 13.30 uur op het kerkplein 
2 juli: Ruisbroek 
9 juli: Emblem 
16 juli: Elewijt 
23 juli: Hallaar 
30 juli: Keerbergen 
6 augustus: Slappe Uier 
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 
2 juli: Westerlo 
16 juli: Wechelderzande 
30 juli: Antwerpen 
13 augustus: Scherpenheuvel 
Verantwoordelijken: 
Maria Lembrechts, tel: 015 31 00 56 / 0470045 27 42 
Jos Kempenaers, tel: 015 31 00 56 / 0476 28 33 76 
 
12. Wandelen: 
Vanaf donderdag 2 juli 2020 om 9.30 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 
 
 
 

* Nieuws over de volksdans * 
 
 

Volksdansen is een ideale manier om in 
beweging te blijven en 
het geheugen te trainen. 
Nog niet mogelijk, koppeldansen niet 
toegelaten 
Lesgever: 
Marc Truyers, tel: 0498/94 54 54 
E-mail: marc.truyers@telenet.be 
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Zangstonde 

 
 

We zingen ons opnieuw in, maar corona veilig. 
Iedere deelnemer ontvangt een ontsmet 
gezichtsscherm. Die worden na de zangstonde 
opnieuw verzameld en ontsmet voor de volgende 
zangbeurt. 
 
Wanneer: maandag 20 juli 2020 van 14.00 u tot 
15.15 u (15’ pauze) 
 

Plaats: grote zaal van de parochielokalen SKW Centrum. 

Deelnamekost: € 2,00 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 

 
 
 
 
 

 
Herstart aantal activiteiten 
 
 

* wandelen: donderdag 2 juli 2020 
 
* crea: dinsdag 8 september 2020 
 
* praatkaffee: dinsdag 1 september 2020 
in de grote zaal parochiecentrum 
 

* kaarten; vrijdag 4 september 2020 
in de grote zaal parochiecentrum, 
 

* voor gebruik grote zaal blijft het aantal 
deelnemers beperkt tot 50 personen 
 

Keuze van de zaal is het gevolg van de Corona maatregels 
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Door de bril van Christiane 

 

Perfectie versus imperfectie 

Soms word ik het beu om te moeten voldoen aan het perfect plaatje. 
Soms is het een beetje chaotisch en ik vind dat oké! 

Het hoeft niet allemaal bij elkaar te horen of goed uitgedacht te 

zijn. 
Gezellige chaos mag! 
 
 

Annulering aantal activiteiten 

 

* Cultuuruitstap Brugge van vrijdag 28 augustus 2020 
* Zomerweelde van vrijdag 21 augustus 2020 verschoven naar een latere datum? 
meer info volgt later 

* busuitstappen: 
vrijdag 24 juli 2020 
vrijdag 16 oktober 2020 (mosselen bij den Engel) 

* jaarmarkt vrijdag 11 september 2020: geen okra standje 
* computerclub wordt voorlopig stop gezet 
 
* Reis Boedapest: uitgesteld tot 3 september 2021, zonder meerprijs 
(overeengekomen met Reizen Lauwers) 
 
******************************************************************************************** 
 
 
 

* Fietstocht * 
 

Wanneer: zondag 19 juli 2020 
 
Bijeenkomst: aan de kerk van 
St Katelijne Waver. 
 
Vertrek: 9.30 uur voor +/- 75 km 
dus: een dagtocht. 
Voorlopig plannen we dat ieder voor 
zijn eigen picknick zorgt. 
 

Inschrijven: vóór 10 juli 2020 bij Ludo Geenen, 
 
e-mail: ludo_marjet@hotmail.com 
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