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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  
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Woordje van de voorzitter 

 

Wij trachten onze activiteiten zo goed mogelijk te organiseren. Inschrijvingen zijn 

definitief zo gauw de betaling is binnengekomen. Als de inschrijvingsperiode voorbij 

is, starten wij met het plannen zoals uitrekenen van de tafelbezetting en bestellingen 

plaatsen. Latere inschrijvingen veroorzaken extra werk voor onze medewerkers. 

Bijvoorbeeld broodjes bestellen bij de bakker en de bestelling tweemaal aanpassen 

achteraf is niet aangenaam voor diegene die bestelt, maar ook niet voor de bakker zelf. 

Daarom verzoek ik jullie met aandrang: Indien interesse, schrijf je zo vlug mogelijk in. 

Vlug inschrijven heeft voor jou ook een voordeel: Indien het maximum aantal 

personen bereikt is (bv voor de bus uitstap); dan moeten wij de inschrijvingen 

voortijdig afsluiten.  

Het zou spijtig zijn dat je niet mee kan omwille van een late betaling. 

 

Manu 

 
 

 

 

 

 

Waarschijnlijk heb je ook gemerkt dat de lay-out van ons maandblad er anders 

uitziet. 

Wat is de reden hiervan? In de toekomst worden enkele leden, die ver buiten het 

centrum wonen, bediend per post. 

Wil jij ook het maandblad ontvangen per post? Geef een seintje aan Manu, 

onze voorzitter 
 

 

 

 

 
 
 
  



maandblad augustus 2022                                                            Pagina 4 van 16 

  
                             Wat is er van sport? 
 
 
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 dinsdag om 14.00 uur in Bruultjeshoek, 
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:  
elke maandag om 10.00 uur, Fitamien, Hoogstraat 306b, Duffel 
prijs 10-beurtenkaart: € 115, een les afwezig: beurt vervalt niet! 
prijs een 7-lessen reeks: € 66.50, een les afwezig: les vervalt wel!! 
Verantwoordelijke: Herman Schouwaerts, tel: 0485 62 53 80 
 
4. Nordic Walking: zomerstop  
vertrek aan TC Heiveld. 
Verantwoordelijke: Rita Verwimp, tel: 015 31 62 18 / 0494 65 78 86 
 
5. Netbal: zomerstop 
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 10.30 tot 12.00 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. 
Data: 16-23-30 augustus, 
in geval van wijziging word je een week vooraf op de hoogte gebracht. 
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 
4 augustus: Schelle 
11 augustus: Herenthout 
18 augustus: Baksteenroute 
25 augustus: Hansburg 
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  
11 augustus: Scherpenheuvel 
25 augustus: Steenhuffel 
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 
 
11. Elke stap telt 
elke donderdag om 09.30 uur. Vertrek Markt centrumù 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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Zangstonde 
 
 
Wanneer: maandag 22 augustus 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 

 

 
 

 
Kaartnamiddag 

 
 

Kaartnamiddagen om 14.00 uur in de cafetaria van  
het parochiecentrum. 

 
Wij spelen “Boomke Wies”; en wie liever deelneemt aan een 

gezelschapsspel is ook welkom. 
 

Data: vrijdagen 5 en 26 augustus zowel voor leden als niet-leden 
 

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 

 

http://www.okraskwcentrum.be/zangstonde-1.html
mailto:cecilevda@scarlet.be
mailto:greet.m@telenet.be
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                   Crea 

 

Plaats: Cafetaria van het parochiecentrum,  

Tijdstip: woensdag 17 augustus van 14.00 u tot 16.00 u 

Gezellig onderonsje met een drankje en een hapje  

Rita zorgt voor een hapje aan de gekende democratische prijzen. 

 

 

 

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 
 
 

           
 
 

 
 

In de cafetaria van  
de parochiezaal (14.00 tot 17.00 uur). 

 
- dinsdag   9 aug:  Opa (gehaakt).   
    
- dinsdag 23 aug: - Afwerken. 
   - Vrij handwerk. 
 
 
Verantwoordelijken:  
Rita Van De Weyer:  015 31 04 63 

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

 
 

Darts (vogelpik) – initiatie en/of spelletje 

Kaarten (wiezen) 

Gewoon babbelen 

 

mailto:manu@saels.eu
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Jong Okra op zondag 

 

Uitstap naar de Botermolen en zijn ambacht markt te Keerbergen 
Zondag 28 augustus 2022 

Programma: 

 

13.00 u: Vertrek op het kerkplein voor een fietstochtje van 15 km naar 

Keerbergen 

Plaats:  Markt, Sint-Katelijne-Waver 

14.00 u: Samenkomst aan de Botermolen en bezoek aan de ambachtenmarkt, 

waar vergeten beroepen weer tot leven komen. 

Plaats:  Heemmuseum De Botermolen, 

Haachtsebaan 85A, 3140 Keerbergen 

14.30 u: Bezoek aan het museum onder leiding van een gids. Het museum bevat 

een uitzonderlijke verzameling karren, de preekstoel en zijaltaar van de oude St-

Michielskerk, een schooltje, keuken, bakkerij, en heel wat gebruiksvoorwerpen 

uit vervlogen tijd. Tijdens de rondleiding vertelt de gids sappige verhalen uit 

vervlogen tijd. 

Nadien kan je in de ruime gelagzaal met open haard uit de 17 de eeuw lekkere 

pannenkoeken of een drankje nuttigen (op eigen kosten). 

16.30 u: Terugtocht per fiets naar St-Katelijne-Waver. We verwachten terug 

thuis te zijn tegen 17.30 u ten laatste. 

 

Kost: Gratis 

 

Indien interesse, schrijf je dan in bij Manu Saels ten laatste op 12 augustus.  

Tel: 0477/333 580 – E-mail: manu@saels.eu 

 

Deze uitstap is een initiatief van het Okra-trefpunt Coloma! 

 

 

 

 

 

 

Liever met de auto? 

Kom dan rechtstreeks tegen 14.00 uur naar De Botermolen! 

mailto:manu@saels.eu
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Verjaardagen augustus 2022 

Dag Naam Dag Naam 

1 Goossens Marcel 12 Bertens Suzanne 

2 Buts Marcel 12 Verhoeven François 

2 Op de Beeck Guido 14 Andries Greta 

3 De Groof Hugo 15 De Graef Eric 

3 Min François 16 Feremans Thilda 

3 Van Espen Christiane 19 Dewals Mia 

3 Versteven Lut 19 Goyvaerts Leonie 

4 Poldervaart Frieda 20 Albort Janne 

4 Schaerlaecken Philomena 20 Smulders Angela Roberta 

4 Van Den Eynde Diane 20 Vervloet Paul 

5 Bleeckx Emiel 22 Wouters Hugo 

6 De Wit Maria 23 Andries Linda 

6 Mariën Willy 24 Vercammen Francine 

7 Robberechts Rita 25 Horions Maria 

9 Bertens Mariette 26 Luytens Anita 

9 Sterckx Godelieve 27 De Jaeck Ann 

9 Torfs Erna 30 Geysemans Germaine 

9 Van Den Bosch Astrid 30 Van Dyck Jozef 

10 Verhoeven Maria 
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Wat geweest is: 

 
 

1 Verslag van onze busuitstap naar Java Koffie en Ghelamco-arena… 
 
Eindelijk was het zover op 17 mei 2022. Na twee lange corona-jaren konden we 
terug met de bus op uitstap gaan. Dat corona nog altijd niet volledig vergeten was 
konden we zien aan het aantal deelnemers (30 personen).  
Maar onze volgende uitstap naar Nieuwpoort was 14 dagen voor de afsluittijd al 
volgeboekt, dus we zijn op de goeie weg. 
 
In de voormiddag zijn we het bedrijf “JAVA Koffie” in Rotselaar gaan bezoeken. 
Onder leiding van de gids werd ons haarfijn de oorsprong van de koffie uitgelegd 
en ook hoe de koffie gebrand wordt. Natuurlijk werden we getrakteerd op proeven 
van de koffie en er waren ook allerlei zoetigheden bij. 
We hebben nogal gesmuld. Onze gids was prima, guitig en heeft ons enkele 
info’s bijgebracht die we normaal niet te weten zouden komen. 
We hebben ons daar zeker niet verveeld en de tijd vloog voorbij…  
 

 
 

Daarna moesten we ons haasten om tegen 13 uur in de Ghelamco-arena in Gent 
te zijn voor de lunch.  
Natuurlijk op de E40 file problemen, eerst in Ternat wegens een ongeval en 
terzelfder tijd in Aalst een brandend voertuig. Ik moet er geen tekening bij maken, 
want hadden we onze chauffeur Alex niet gehad dan hadden wij zeker de lunch 
en het bezoek op onze buik kunnen schrijven omdat wij veel te laat zouden 
gearriveerd zijn.  
Voor het bezoek aan het stadion van Gent kregen we een prima gids die ons  de 
geheimen van de financiering  van de bouw heeft uitgelegd.  
Ook de geheimpjes en de gedachtenkronkels van trainer Hein werden 
onomwonden uit de doeken gedaan.  
Kwam daarbij dat het stadion uitgerust is met tientallen grote liften en dat we 
tijdens de rondleiding overal konden plaatsnemen, dus helemaal niet vermoeiend.   
Dus, een zeer mooie uitstap waarvan iedereen genoten heeft. 
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Ter herinnering : onze volgende uitstap: 
In augustus : vrijdag 12.8 gaan we op uitstap naar de stroopfabriek in Borgloon 
en in de namiddag gaan we met de pannenkoekenboot varen op de Kempische 
kanalen. Info volgt in dit maandblad en we vragen om tijdig in te schrijven. 
 
(artikel geschreven door René Van Noten) 
 

 
 
2 NIEUW, onze dag-fietstocht naar het “Atomium”… 26 mei 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Anekdote: foto genomen door iemand uit een groep Pakistaanse toeristen   

die onze fietsers toevallig tegen kwamen.  

Op deze groepsfoto alleen maar blije gezichten.  
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Want na veel ploeteren, voorafgaande verkenning en een digitale (GPS) verfijning 

van deze nieuwe uitgestippelde fietsroute, door enkele fietsers van lange en korte 

tochten, maakte van deze nieuwe fietstocht een succes. (nvr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 Extra activiteiten 

 

Wij hebben enkele extra activiteiten achter de rug, 

welke georganiseerd werden door onze sporters: op donderdag 28 april het 

Gewestelijk Wandelcriterium met medewerking van onze wandelaars; en op 

dinsdag 7 juni het Gewestelijk non-stop lijndansen met medewerking van onze 

dansers.  

Beide activiteiten zijn vlekkeloos verlopen, waarvoor onze oprechte dank.  

Vooral het enthousiasme viel op! 

 

4 Okra leden lopen ook nog de 10km. Kadodderloop 2022! 

 
Onder de kerktoren, met een stralende zon, starten er ook twee Okra leden & 
twee senioren, niet leden, voor de 10km. 
Met een tikkeltje stress gaan zij ervoor.  
Ieder zijn eigen tempo, met in het achterhoofd om zeker een goede tijd neer te 
zetten.  
Het lopen gaat hen goed, de stress is weg.  
Het voelt goed en dan denken ze, komaan lopen, we zijn erop voorbereid!   
Belangrijk waren ook de talrijke supporters, met talloze aanmoedigingen 
langsheen het parcours. Zij zorgden vooral voor een goede sfeer.  
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Her en der een fotograaf, voor onvergetelijke beelden. 
   
Na 10 km lopen, “DE FINISH” in zicht, dus nog een spurtje tot de eindstreep.  
Onder luid applaus worden alle lopers verwelkomd op het marktplein van  
Sint-Katelijne-Waver. Moe maar voldaan, kijken ze snel hun tijd na.  
De vooropgestelde tijden zijn gehaald. “Proficiat voor jullie prestaties”. 
Vooral een dikke merci aan Marc Truyens, die ons Okra leden & niet leden 
begeleidde naar dit resultaat! 
Wie zich geroepen voelt, welkom op woensdagavond,19.00 in Roosendael.  
Sporten is gezond. We blijven in beweging! 
 
Marie-José Umans 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 Cultuur … uitstap Zoniënwoud 
 
11u: Verzameling Parking Heiveld geblazen, 
Iedereen kreeg een Route beschrijving, 
In “colonne” richting “Rood Klooster” 
Ter plaatse aangekomen was het even puzzelen: 7 parkeerplaatsen  
voor 10 auto’s. Maar goed opgelost. 
Dan………. iedereen aan het werk. In de dreef verschenen receptie-  en 
picknicktafels voor 45 man. Udo was ook mee, maar hij had zich verstopt, toch 
wisten de dames hem te vinden. 
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Dan was het tijd voor de aperitief en wat volgde was top en heel lekker,  
zelfs met dessert inbegrepen. 
Daarna onze wandeling, waar onze gids Flor ons het verhaal heeft verteld over 
de diversiteit van de bomen en planten. Hij vertelde ons over het ontstaan 
van  het “Rood klooster”, de bewoners, beheerders, de noodzaak voor de aanleg 
van vijvers (stromend  water, vis, watermolen) en nog veel meer. 
Terug naar de picknicktafels, stevig bergop, maar daar wachtten ons lekkers; een 
fijne taart met koffie. 
Het was gezellig en aangenaam……….  Een superdag. 
Na alles netjes opgeruimd te hebben, zijn we richting Katelijne vertrokken. 
  

De cultuuruitstap !!!!!!!! 
 
 

Dank aan allen die dit 
mogelijk maakte. 

 
 

(tekst: Leo Mertens) 
 
 
 
 

 
 

Praatkaffee: 
 

Vanaf september starten wij terug met onze praatkaffee’s.  
Hou er rekening mee dat deze maandelijkse activiteit voortaan verschuift van de 

1ste dinsdag van de maand naar de 3de dinsdag van de maand.  
Reserveer in je agenda aldus dinsdag 20 september 

 

 
 

Nieuwe leden 
 
                                   Vanmaele Nadine, Eeckhoudt Eric, bijlid 
                                          Van Haken Dirk, Bogaert Marie-Jeanne, bijlid 
                                          De Roeck Jef             Peeters Juliaan 
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BUSUITSTAP NAAR BORGLOON EN KEMPISCHE KANALEN 

 
 
 
VERTREK: vrijdag 12 augustus 2022 om 8.30 uur  
 
Parking Heiveld (je auto NIET parkeren op het asfalt).  
De bus vertrekt ter hoogte van de schietstand. 
 
PROGRAMMA:  
 
10.00 uur: bezoek aan het belevingscentrum van de STROOPFABRIEK en aan 
de ambachtelijke fabricatie van stroop in Borgloon. Onder leiding van een gids 
zien we hier heel het proces hoe fruit uiteindelijk stroop wordt. Ik verwacht dat  
we ook mogen proeven en er is ook een streekproductenwinkel. 
De rondleiding duurt 1.5 uur maar er kan op tijd gerust worden en de afstand 
die we moeten afleggen is beperkt. 
 
12.00 uur: MIDDAGMAAL  in het restaurant “De Baron van Loon” in Borgloon. 
 

Menu:  
dagsoep 

Kalkoenrollade met stroopnatuursaus vergezeld van kroketten  
en afgewerkt met groentekrans, dessert: dame-blanche 

 
15.00 uur: BOOTTOCHT OP DE KEMPISCHE KANALEN – we maken een 
rondvaart van twee uur over de kempische kanalen. 
Tijdens deze vaart worden we getrakteerd op koffie met pannenkoeken.  
Al smullend en varend gaan we de omgeving verkennen. 
 
17.00 uur: terug naar Sint-Katelijne-Waver, aankomst rond 18.30 uur. 
 
Info en inschrijvingen bij de reisleiders: Rita Verwimp tel 015 31 62 18 
                                                               Rene Van Noten tel 0470 74 24 59 
Je kan inschrijven bij de contactpersonen of door storting op onze zichtrekening 
BE53 7775 9673 2053. Vermelding: naam en ref 860 
De inschrijvingen worden op 2 augustus 2022 afgesloten. Als de bus 
volgeboekt is kunnen de inschrijvingen vroegtijdig afgesloten worden,  
dus schrijf tijdig in om zeker te zijn dat je mee kunt. 
 
PRIJS:  € 61 alles inbegrepen: gidsen – autobus –  inkom stroopfabriek -  
boottocht –  pannenkoeken  en koffie   
               (drank bij het middagmaal is niet inbegrepen) 
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CULTURELE UITSTAP NAAR BRUGGE  

OP VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022 
 
 
Voor de corona epidemie  hadden wij al een bezoek gepland aan het toen pas 
gerestaureerde museum Gruuthuse en eindelijk kunnen we er naartoe om in dit 
museum te proeven van de Brugse geschiedenis. 
 
Lodewijk van Gruuthuse, die in dit imposante  Brugse stadspaleis  woonde en zijn 
grandeur gaf, leefde volgens de leuze “Plus est en vous”.   
Dat is ook de leidraad om vandaag de collectie te bekijken.  
Majestueuze wandtapijten, kleurrijke glasramen, elegante houtsculpturen, 
historische kant,  Bourgondische  manuscripten en Chinees porselein, elk van die 
objecten brengt zijn uniek verhaal.  
Drie periodes uit de Brugse geschiedenis komen zo tot leven.  
Kortom we krijgen ook een beeld van de wereldhandel tijdens die bloeiperiode 
waar Brugge een heel voorname plaats innam. 
Dit bezoek is voor de namiddag.  
 
In de voormiddag bezoeken we naar het Begijnhof en kunnen daar het 
Begijnhofkerkje bezoeken. Iets drinken op de aangename terrasjes rond het 
Begijnhof en dan trekken we naar het centrum van de stad voor de lunch. 
 
We vertrekken met de trein om 9.08 uur, station St Katelijne Waver.  
Deelnameprijs: € 65, inbegrepen: de trein, de lunch + drank en een koffie of thee 
bij het dessert, inkom museum en de gidsen.  
Brugge is een dure stad, vooral de musea die hun prijzen na de coronacrisis 
fel hebben opgetrokken.  
 
Inschrijven: vóór 1 augustus bij je contactpersoon , of bij Tine of Maria. 
Bijdrage storten op rekeningnummer: BE53 7775 9673 2053,  
vermelding van naam en ref480 
 
Het wordt weer een mooie 
dag zeker als de zon  weer 
eens voor ons  van de partij 
is. 
 
Maria en Tina  
 
 
 
                 begijnhof Brugge 

 


