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Varia  
 

Jarigen van de maand 
01-06 
05-06 
05-06 
05-06 
07-06 
07-06 
08-06 
09-06 
09-06 
10-06 
14-06 
16-06 
 

Francis Lievers 
Monique Geeraerts 
Liliane Lammens 
Dorinne Reniers 
Bruch Janey 
Mathieu Jorissen 
Claire Oversteyns 
Micheline Robertz 
Gilberte Vandeplas 
Rita Vanspringel 
Leentje Aelvoet 
Maria Nackom 

 
17-06 
18-06 
18-06 
19-06 
22-06 
22-06 
24-06 
25-06 
28-06 
30-06 
30-06 
30-06 
 

 
José Pillards 
Jan De Proft 
Magda Vandezande 
Chris Van 
Elfide Lunzmann 
Simone Smits 
Godelieve Hanssens 
Ginette Vrijelinck 
Lea Daniels 
Jacqueline Lambrechts 
Greet Lenaerts 
Lucienne Percival 

 
 

Wil je steeds op de hoogte zijn van het laatste nieuws 
van OKRA-belangenbehartiging en Zorgrecht? 
Schrijf je dan in op hun maandelijkse nieuwsbrief. 

https://www.okra.be/infoadvies/actualiteit 
 

 
 

= = = = =    Zomerzoektocht OKRA - 2023    = = = = = 
 

Van 1 juli tot 30 september gaat deze door in 
Heverlee – Ter Bank. 
Het parcours is ongeveer 5 km met een 30-tal 
vragen en 12 foto’s die je moet vinden. 
Brochures à € 3 (liefst gepast geld) zijn te 
bekomen bij: 
- Café Tabor, Tervuursesteenweg 301 van 

10.00 tot 22.00 u. (behalve op 
woensdag) 

- Goed Apotheek, St-Janbergsesteenweg 11 
op woensdag en eventuele verlofperiode van 
caféTabor 

 
  

https://www.okra.be/infoadvies/actualiteit
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Voorbije activiteiten 
 

   
Petanque 
in het 

Ruelenspark 

Wandelen 
in 

Werchter 

 

 

Bezoek 
aan het 

Dierenpark 
Planckendael 

 

  



-  4 - 

Activiteitenkalender 
 

 

05-06-23 - 9 km wandeling in Lubbeek 
Vertrek om 14.00 u. : Café De Zwaan, Dorpskring 7 
Ook bereikbaar met Lijnbus 485 
Leuven Station (Perron 9): 13.18 u. 
Halte Lubbeek Dorp: 13.33 u.   

 

 

09-06-23 – Daguitstap Vroenhoven/Maastricht 
 

08.30 : Vertrek aan Leuven Station 
10.00 : Bezoek aan de Brug van Vroenhoven met gids 
12.30 : Lunch - Videe of Limburgs stoofvlees met frietjes 
14.30 : Bezoek Jezuïetenberg te Maastricht met gids   
            (warme kledij en stevig schoeisel is aan te raden) 
16.30 : Vrije tijd in Maastricht 
18.00 : Terugreis  
 

Deelnameprijs : € 69 pp (vervoer + lunch + bezoeken) 
Inschrijven kan tot 02-06-2023                  https://ap.lc/h4Mdq 

 

 

13-06-23 – Lentefeest van Stad Leuven en Seniorenraad 
Om 14.00 u. in zaal Rijschool, Rijschoolstraat 22, 3000 Leuven met 
optreden van Wim Soetaer en Vanessa Chinitor. 
Prijs: € 5 pp  (inkom, 1 drankbonnetje, taart met koffie) 
Tickets te bekomen aan het onthaal van het Stadskantoor op 
o Ma 24-04 / 08, 15, 22-05 / 05-06 tss 14.00 en 17.00 u. 
o Do 27-04 / 04, 11, 18-05 / 01, 08-06 tss 17.00 en 20.00 u. 

 

 

15-06-23 - 5 km wandeling in Neerijse 
Vertrek om 14.00 u. : Café De Kroon, Beekstraat 20 
Ook bereikbaar met Lijnbus 595 
Leuven Station (Perron 12): 13.04 u. 
Halte Neerijse Kerk: 13.30 u. 
 

https://ap.lc/h4Mdq
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03-07-23 - 9 km wandeling in Holsbeek 
Vertrek om 14.00 u. : Sportschuur, St-Maurusstraat 2 
Ook bereikbaar met Lijnbus 310 
Leuven Station (Perron 7): 13.42 u. 
Halte Holsbeek Sportschuur: 13.59 u. 

 

 

09-07-23 – Barbeque & gezellig samenzijn 
Start om 12.30 u. in ‘t Celestijntje, Celestijnenlaan 19, Heverlee. 
Tot 14.00 u. wordt er gebakken en 
nadien kan er met een glaasje aan 
democratische prijzen gezellig 
samengezeten worden. 
Prijs: € 20 pp voor 3 stukken vlees en 
een ijsje.   
€ 14 pp voor kinderen tot 12 j. 
Inschrijven kan tot 30-06-23                     https://ap.lc/zAK6F 

 

 

08-09-23 – Viering 65 jaar Okra te Vlierbeek 
Tussen 10.00 en 17.00 u. aan de abdij (Vlierbeeklaan, Kessel-Lo). 
Op het programma staan wandelen – fietsen – wedstrijd Okra 
Universalis (zie ook pag 6) – lijndans – volksspelen. 
Verder zorgt DJ Eddy voor de sfeer, kan men happy stones 
beschilderen en kan de abdij bezocht worden. 
Een hapje en/of een drankje kunnen bekomen worden mits een 
kleine betaling aan diverse foodtrucks. 
De activiteiten zijn gratis en er moet niet ingeschreven worden. 
 

 

20-09-23 – Regiouitstap: Nismes 
. Koffie/thee en croissant te Nismes 
. Bezoek grotten van Neptunus te Petigny (att. trappen te doen) 
. ’s Middags een 3-gangenmenu in ‘Le Melrose’ te Nismes 
. Bezoek paardenpension ‘100 chevaux sur l’herbe’ 
. Wandeling in en om gemeentepark van Nismes 
. Broodmaaltijd in brouwerij ‘Brasserie des Fagnes’ 
Prijs: € 73 pp (alle bezoeken, maaltijden, vervoer en gids) 

Drank bij het middagmaal is niet inbegrepen 
Inschrijven kan tot eind augustus                 https://ap.lc/EcfBE 

 

  

https://ap.lc/zAK6F
https://ap.lc/EcfBE
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Okra Universalis 
 

 

Welk trefpunt mag zich kronen tot het Okra Universalis Trefpunt?  
  

Zoals bij “Homo Universalis” op TV wordt er op 08-09-2023, tijdens 
de  viering van 65 jaar Okra,  via leuke doe- en denk opdrachten gezocht naar 
het “Okra Universalis” trefpunt.   
 

Iedereen kan dit en er komt geen water aan te pas.  Per trefpunt mag men 
groepjes van 3 personen afvaardigen.   
 

Daarom zoeken wij naar kandidaten om onze eer te verdedigen. 
Geïnteresseerden kunnen ons mailen : info@okraleuvencentrum.be 
 

Doe mee en win een mooie prijs voor ons trefpunt! 
 

 
Seniors at the Movies 
 

Elke tweede dinsdag van de maand is er in Kinepolis, Bondgenotenlaan 145-149, 
Leuven een “Seniors at the Movies” filmnamiddag. 
Onthaal met koffie en cake om 13.30 u., voorstelling om 14.00 u. 
Inkom: € 9,45 (voor inkom + koffie en cake) i.p.v. € 10,45. 
 

 

Dinsdag 13 Juni: ”The Fabelmans” 
The Fabelmans van Steven Spielberg is een diep persoonlijk portret over de 
jonge Sammy Fabelmans, die opgroeit in het 
Arizona van na de Tweede Wereldoorlog. Sammy 
Fabelman (Gabriel LaBelle) ontdekt op jonge 
leeftijd zijn passie voor film, tot grote vreugde 
van zijn creatieve moeder Mitzi (Michelle 
Williams). Sammy's vader (Paul Dano) daaren-
tegen ziet het meer als een hobby. In de loop der 
jaren legt Sammy de avonturen van zijn familie 
vast op beeld en ontwikkelt hij zich als regisseur 
van amateurfilms met zijn zussen en vrienden in 
de hoofdrol. Op zijn 16e ontdekt Sammy een 
hartverscheurende waarheid over zijn moeder 
die de familiedynamiek voorgoed verandert. 
 

   

mailto:info@okraleuvencentrum.be
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Onze clubs (**) 
 

 

Fitdans “Funny Dance” (*) 
 
Elke donderdag van 14.00 u. tot 
15.30 u. 
In de raadszaal van het gemeente-
huis te Heverlee, Waversebaan 66, 
3001 Heverlee. 
 
Renée Breyssem – 0494-74.47.54 

Gym “Fit naar Leest en Geest” (*) 
 
Elke woensdag van 11.30 u. tot 
12.30 u. tijdens het schooljaar. 
In de sporthal van het Boudewijnsta-
dion, Diestsesteenweg 270, 3010 
Kessel-Lo. 
 
info@okraleuvencentrum.be 

Lijndans “Samancha (*) 
 
Elke maandag tijdens het schooljaar 
van 15.30 u. tot 17.30 u. 
In de sporthal van het Boudewijnsta-
dion, Diestsesteenweg 270, 3010 
Kessel-Lo. 
 
Christine Loosveldt – 0497-20.25.68 

Petanque “Bagoo” 
 
Elke woensdag vanaf eind maart in 
samenwerking met het Ruelenspark 
van 14.00 u. tot 16.30 u. 
Aan de cafetaria Erasme Ruelens-
straat, 3001 Heverlee. 
 
Renée Breyssem – 0494-74.47.54 

Wandelclub “Kompas” 
 
Elke 1ste maandag (9 km) en elke 3de 
donderdag (5 km) om 14.00 u. 
 
Voor de locaties : zie activiteiten-
kalender. 
 
Miche Staes – 0473-59.95.87 

Zangkoor “Lovanium” 
 
Elke 1ste en 3de woensdag van 10.00 
u. tot 11.30 u. 
In de cafetaria van de serviceflats 
van het Molenhof, Burg. S. De Rijck-
laan, 3001 Heverlee. 
 
Jan Convents – 016-65.75.32  

 
(*) Bezitters van een UiTPAS-met-kansentarief Regio  
Leuven kunnen 80% vermindering op het club-inschrij- 
vingstarief krijgen. 
 

(**) meer info : www.okraleuvencentrum.be/Onze_Clubs.html  

mailto:info@okraleuvencentrum.be
http://www.okraleuvencentrum.be/Onze_Clubs.html
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Contactgegevens 
 
 

 
Okra Trefpunt Leuven Centrum 
Burgemeestersstraat 59 / 00.04 
3000  Leuven 
 

 

 
 
Aansluitnr. : 
E-Mail : 
Website : 
Bankrekening : 

 
25.407 
info@okraleuvencentrum.be 
www.okraleuvencentrum.be 
BE39 7855 5015 6319 

 
Ons team 

 
Teamleider 
 

Renée Breyssem                                0494-74.47.54 
renee.breyssem@okraleuvencentrum.be 

Teamleider Sport 
 

Miche Staes 
miche.staes@okraleuvencentrum.be 

Administratie 
 

Guido Van Elsen 
guido.vanelsen@okraleuvencentrum.be 

Financiën 
 

Charel Rijsbosch 
charel.rijsbosch@okraleuvencentrum.be 

Webmaster / 
        Trefpuntnieuws 

Harry Mariën 
harry.marien@okraleuvencentrum.be 

Events 
 

Chris Deschouwer 
chris.deschouwer@okraleuvencentrum.be 

 

 
 

Okra Leuven Centrum bewaart, in samenwerking met Okra nationaal, je persoonsgegevens voor de 
administratie en de opvolging van haar activiteiten en voor het informeren van haar leden en 
sympathisanten.  Je hebt het recht op inzage en kunt deze gegevens steeds verbeteren of laten 
wissen.  Bezoek onze website voor meer info.  Voor vragen en of opmerkingen kan je terecht op: 
privacy@okraleuvencentrum.be 
. 

 

mailto:info@okraleuvencentrum.be
http://www.okraleuvencentrum.be
mailto:renee.breyssem@okraleuvencentrum.be
mailto:miche.staes@okraleuvencentrum.be
mailto:guido.vanelsen@okraleuvencentrum.be
mailto:charel.rijsbosch@okraleuvencentrum.be
mailto:harry.marien@okraleuvencentrum.be
mailto:chris.deschouwer@okraleuvencentrum.be
mailto:privacy@okraleuvencentrum.be

