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                  * Nieuws * 
 

… en dat is geen goed nieuws 

 Grüβe aus Wien - van 22 maart verschoven naar 21 juni  
(zonder tegenbericht)  

Alle activiteiten gepland in de maand april gaan niet door: 
 
* 2 april - bowling; wordt uitgesteld tot na 10 september 2020 
* 3 april - kaartnamiddag  
* 7 april - praatkaffee met Willy Van Hoof 
* 17 april - paasfeest  
* 19 april - cultuuruitstapuitstap naar Luik  
* 20 april - zangstonde  
* 21 april - computerclub  
* 22 april - volksdans voor 55+ 
* 23 april - monoloog ‘Zijn we niet gelukkig’ van Peter Lambert 
* 24 april - cultuuruitstap naar St Truiden 
* 26 april -  rusthuisdag  
* 14-28 april - crea  
* 30 april - wandelcriterium 
* alle binnen- en buitensporten 

 
Komt u in contact met iemand die hulp nodig heeft, of hebt u zelf er nood 
aan, (hulp kan zijn: een brief of een tekening ontvangen, sociaal contact, 
boodschappen doen, huisdier uitlaten, muziek maken, zorg verlenen, 
mondmaskers maken, …), aarzel dan niet om namen door te geven via mail 
of telefoon naar het nummer: 0478 91 91 11. 
Mailen naar:  
https://www.sintkatelijnewaver.be/nieuws/detail/2703/sint-katelijne-waver-
helpt-u- ook of https://skw.onlinesmartcities.be/smartloket/hulp-nodig. 
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Ook de activiteiten gepland in de maanden mei en juni gaan niet door: 
 
* 1 mei - ledenbijeenkomst met ‘kave pla’ en den Dikke en de Dunne 
* 5 mei - praatkaffee 
* 8 en 22 mei: kaartspel 
* 11 mei - busreis naar Ghelamco-arena 
* 12 en 26 mei - crea 
* 13 mei - volksdans 
* 17 mei – Zimmer wandeling; wordt uitgesteld tot 18 oktober 2020 
* 18 mei - zangstonde 
* 19 mei - computerclub 
* 21 mei - garagetheater 
* 26 mei - nordic aan zee 
* alle binnen- en buitensporten 
 
Wat betreft de maand juni: 
 
* 9 juni - non-stop line-dance: geannuleerd 
* 12 juni - geen busreis 
* andere annuleringen: praatkaffee, kaartspel, crea, volksdans, zangstonde 
  en  computerclub 
* alle binnen- en buitensporten 
 

   !!!! TENZIJ DE MAATREGELEN  ERGENS IN JUNI WORDEN VERSOEPELD !!!!! 
 

 
Worden de maatregels versoepeld overwegen we  

ergens half juni de buitensporten terug op te starten 
 
 
 

 
SPREUK 
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TERUGBETALINGEN 
 
 
 
 

Deelnamegelden die reeds werden betaald of gestort voor de maanden april, mei en 
juni zullen worden terugbetaald. 
Het zal enkel gebeuren via bankoverschrijving, dus niet cash. 
 
We hebben de volgende 
regelingen voorzien: 
 
* persoonlijke stortingen op de 
  OKRA-zichtrekening worden 
  automatisch teruggestort op je 
  bankrekening. 
 
* voor wie betaald heeft aan de 
  wijkverantwoordelijk of aan de  
  inrichter van de activiteit zijn er  
  twee mogelijkheden: 
 
- 1/  je kan mailen naar de financiële verantwoordelijke, Jozef Vandeneede, 
e-mail: jozef.vandeneede@skynet.be, met de opgave van volgende gegevens: 
 
aard betaalde activiteit  
je naam en je bankrekeningnummer   

 
- 2/ neem telefonisch contact op met onze financiële 
verantwoordelijke, Jozef Vandeneede, tel: 015 31 46 98  
tussen 20 en 21 uur  
en dan moet volgende gegevens je doorgeven: 
 
aard betaalde activiteit  
je naam en je bankrekeningnummer   
 

 

 
 

Wil je op de hoogte blijven van de laatste info,  
surf dan naar onze website: www.okraskwcentrum.be   
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