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Heb je het al gevoeld? 
Het is zomer! 

 
Tijd om het rustig aan te doen 
Dat doet jullie Okra team ook. 

 
Wij zijn er 2 maanden tussenuit. 

Eind augustus krijgen jullie weer een 
trefpuntnieuws en magazine. 

 
Lees deze extra dikke editie dus goed  

want er staat voor 3 maanden activiteiten in. 
 

Schrijf je tijdig in en noteer het in je agenda 
zodat je het niet vergeet. 

 
Tot ziens, 

Je Okra team 
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Jarigen 

 
01-07 Josée Laurent    14-07 Anne Schoon 
02-07 Roger Boeve    20-07 Irene Van Even 
04-07 André De Weerdt   23-07 Monique De Wel 
05-07 Blondine Andries   26-07 Jan Nouwkens 
12-07 Arlette Van Berlamont  30-07 Luc Andries 
14-07 Petronella Plessers   31-07 Magda Ulenaers 

 

 
01-08 Viviane Dehertog   12-08 Theo Meyers 
04-08 Georges Reyniers   16-08 Marie-Thérèse Stout 
06-08 Agnes Geens    19-08 Willy Peirens 
07-08 Hendrik Cruysberghs  19-08 Charel Rijsbosch 
07-08 Suzanne Devester   20-08 Jan Convents 
07-08 Omer Robbe    21-08 Lieve Boes 
07-08 Anny Verduyckt   21-08 Monique Lowet 
08-08 Frieda Heremans   24-08 Maurice Elskens 
11-08 Mia Vandecappelle   26-08 Tiny Vanstraelen 
11-08 Valerie Torfs    29-08 Josepha Peeters 
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Samancha in actie 
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Daguitstap 10-06-2022 



-  5 - 

 
 
De jaarlijkse zomerzoektocht gaat dit jaar door in Boutersem, meerbepaald in 
Neervelp. 
 
Het concept is dat er op een parcours van 4 à 5 km de antwoorden op 30 vragen 
moeten gezocht worden en 12 foto’s moeten gelokaliseerd worden. 
 
De zoektocht loopt van begin juli tot eind september. 
 
De brochures met het reglement, het parcours en de vragen kosten € 3 per stuk 
en zijn te bekomen (gepast geld aub) in  
 
- De Veloschuur, Kleine Heidestraat 24, 3370 Boutersem 

Woensdag tot Vrijdag : 10.00 - 12.00 u. en 13.00 - 18.00 u. 
Zaterdag : 10.00 - 18.00 u. 

 
- Strijkatelier Neervelp, Vertrijksestraat 1, 3370 Boutersem 

Maandag tot Vrijdag : 8.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.00 u. 
Dinsdag en Vrijdag tot 19.30 u. 

 
- Superette H&D Neervelp, Waversesteenweg 42, 3370 Boutersem 

Dinsdag : 13.30 - 19.00 u. 
Woensdag tot Vrijdag : 08.30 - 12.30 u. en 13.30 - 19.00 u. 

Zaterdag : 07.30 - 12.30 u. en 13.30 - 18.00 u. 
Zondag : 07.30 - 13.30 u. 

 
- Streekcafé Ter Quabeecke, Neervelpsestraat 15, 3370 Vertrijk Boutersem 

Zaterdag : 14.00 - 23.00 u. 
Zondag : 10.00 - 21.00 u. 

 
- En eventueel op het regiosecretariaat Platte-Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo. 
 
 

  

Zomerzoektocht 
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01-07-22 
tot 

30-09-22 
 

 

Zomerzoektocht te Boutersem (Neervelp) 
Alle praktische info vind je op pagina 5 
 

 

04-07-22 

 

9 km wandeling in Heverlee 
Vertrek om 14.00 u. : Brasserie De Abdijmolen, Abdij van Park  
Ook bereikbaar met Lijnbus 4 
- Leuven Station (Perron 4): 13.36 u. 
- Halte Heverlee, Abdij van Park: 13.48 u.   
 

 

15-07-22 

 

Bezoek Anthuriumkwekerij  
Om 14.30 u. te Anthurmiddendorp, Molen-
weg 11, 3020 Herent. 
Het bezoek duurt 2 uren.  Er zijn geen 
zitmogelijkheden onderweg (eventueel 
een klapstoeltje meenemen). 
Bereikbaar met De Lijn 285 (perron 10)  
om 13.54 u. te Leuven en aankomst om 
14.20 u. te Veltem, Kapel (+ 700 m.). 

Inschrijven via onze site. 
Deelnameprijs: € 5 (ter plaatse te betalen). 
 

 

28-07-22 

 

5 km wandeling in Lubbeek 
Vertrek om 14.00 u. : Café De Zwaan, Dorpskring 7  
Ook bereikbaar met Lijnbus 485 
- Leuven Station (Perron 9): 13.20 u. 
- Halte Lubbeek, Dorp: 13.35 u.   
 

 

08-08-22 

 

9 km wandeling in Vossem 
Vertrek om 14.00 u. : Café In de Congo, Dorpsplein 11  
Ook bereikbaar met Lijnbus 316 
- Leuven Station (Perron 8): 13.06 u. 
- Halte Vossem, Pastorieplein: 13.41 u.   
 

 

12-08-22 

 

Tentoonstelling Toetanchamon  
Herinnering voor de leden die ingeschreven zijn. 
Om 14.30 u. te Tour & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel. 
We verplaatsen ons met de trein (13.53 u. op spoor 2).  
!! Treinticket aanschaffen via NMBS.be of ter plaatse in het 
station aan het loket of de automaat !!  
 

Activiteiten 
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18-08-22 

 

5 km wandeling in Heverlee 
Vertrek om 14.00 u. : Brasserie 500, Naamsesteenweg 500  
Ook bereikbaar met Lijnbus 2 
- Leuven Station (Perron 6): 13.18 u. 
- Halte Heverlee, Leopold-III laan: 13.35 u. (+ 800 m.)  
 

 

09-09-22 

 

Startdag met viering van ons 70-jarig / platina jubileum 
Dit jaar vieren wij het 70-jarig bestaan van ons 
trefpunt en dat zal plaats vinden in het 
Genadedal, Velderblok 2a, Kessel-Lo.  
We hebben onze vaste cateraar gevraagd om 
ons te verrassen met een natje en een droogje. 
Aanvangstuur: 14.00 u.   
Deelname is gratis voor onze leden, maar 
inschrijven is verplicht en kan tot 03-09-22. 
 

 

12-09-22 

 

Tofsportdag stad Leuven voor 55-plussers 
Ook dit jaar werken wij mee aan de verschillende activiteiten. 
Zie volgende pagina voor meer info. 
 

 

30-09-22 

 

Regiouitstap naar Turnhout 
- Koffie en koek bij aankomst 
- Voormiddagactiviteit (keuze te vermelden bij inschrijving) 

 Wandeltocht door Turnhout met volksverhalen of 
 Bezoek aan nationaal museum van de speelkaart 

- Middagmaal (soep, hoofgerecht en dessert) 
- Namiddagactiviteit (keuze te vermelden bij inschrijving) 

 Rondrit door de streek van Turnhout of 
 Bezoek aan nationaal museum van de speelkaart of 
 Bezoek aan het kasteel van de hertogen van Brabant 

- Broodmaaltijd vóór vertrek 
 

       
 

Prijs : € 56 pp (vervoer, koffie, middagmaal, broodmaaltijd, 
inkom en gidsen) 
Inschrijven via de website kan tot 25 augustus. 
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Ben je 55 jaar of ouder en wil je in een ontspannen en gezellige sfeer samen met 
anderen sporten? Wil je het aanbod van de Leuvense sportclubs voor 55-plussers 
leren kennen? Tijdens de omnisportdag maak je kennis met voetbal, tafeltennis, 
yoga, zelfverdediging en nog vele andere sporten. 
 
- Wanneer: Maandag 12 september 2022 van 8.45 tot 17 uur 
- Waar: Sportcomplex Kessel-Lo, Stadionlaan 4, 3010 Kessel-Lo 
- Eten en drinken? 

Tofsport bied je een gratis koffie of verse soep aan. 
In sportbar 'Baan 7' kan je drank en 
middagsnacks kopen, maar je mag ook je eigen 
lunchpakket meebrengen. 

- Deelnameprijs: Gratis 
- Inschrijven: Verplicht  

Online - www.leuven.be/tofsportdag 
Telefonisch - 016 27 22 20 
In sportcomplex Kessel-Lo: 

Maandag   27/06  9.00 tot 15.00 uur 
Donderdag  01/09 9.00 tot 15.00 uur 
Maandag   12/09 8.45 tot 9.30 uur 

Let op: volzet = volzet! 
 

Tijdens de verschillende sessies kan men kiezen uit volgende sporten: 
 

Sessie 1  -  9.30-10.30 uur 
Tafeltennis – Sportspelen – Stretch Pole Fitness – Pilates – Country Linedance –Hatha 
Yoga – Zelfverdediging – Duiken (tot 10.45 uur) – Recreatieve wielertocht (tot 11.30 
uur) 
Sessie 2  -  11.00-12.00 uur 
Tafeltennis – Sportspelen – Stretch Pole Fitness – Pilates – Country Linedance – Hatha 
Yoga – Vallen zonder zorgen – Duiken (tot 12.15 uur) 
Sessie 3  -  13.00-14.00 uur 
Functionele training – Badminton – Lijndans – Stoelyoga – Zelfverdediging – Aquafit – 
Wandelvoetbal – Wandeling 5km (tot 14.30 uur) – Wandeling 10km (tot 15.30 uur 
Sessie 4  -  14.30-15.30 uur 
Functionele training – Badminton – Lijndans – Stoelyoga - Vallen zonder zorgen – 
Wandelvoetbal 
 

Ook is er een infomarkt van 12.30 tot 16.30 uur en vrij zwemmen van 14.00 tot 17.00 uur. 
 

 
  

Tofsportdag Leuven 
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*Nieuw Vlaams mantelzorgplan zet in op (h)erkenning en ondersteuning* 
 
De Vlaamse Regering lanceerde onlangs het nieuwe mantelzorgplan waarin 
wordt ingegaan op de noden die leven bij mantelzorgers en personen voor 
wie zij zorg dragen. Mantelzorgers geven zorg aan familieleden of vrienden 
die hulpbehoevend zijn. Ze vormen een hoeksteen in onze zorg voor anderen. 
Ze zijn onmisbaar… maar dikwijls ook onzichtbaar. Hoewel meer dan 1 op drie 
Vlamingen ouder dan 18 jaar zorg draagt voor een ander, zien we niet altijd 
welke hulp mantelzorgers thuis of in een woonzorgcentrum elke dag opnieuw 
bieden. Herkenning en erkenning is dan ook een focuspunt van dit plan. Niet 
elke mantelzorger herkent zichzelf als mantelzorger en het thema is vaak nog 
onderbelicht. Daarom werkt Vlaanderen aan sensibilisering rond mantelzorg en 
aan mantelzorg meer zichtbaar maken in de samenleving. 

Mantelzorgers rollen er vaak onbewust 
in en vinden het veelal vanzelf-
sprekend dat ze zorgen voor hun 
familielid of vriend. De grote meer-
derheid van de Vlaamse mantel-
zorgers geeft aan voldoening te halen 
uit de hulptaken die ze opnemen. 
Tegelijkertijd ervaart de helft van de 
mantelzorgers de zorg als emotioneel 
belastend, ongeveer een kwart ervaart 
dit als fysiek belastend. Dit is zeker 
een aandachtspunt bij de 65-plussers 

die mantelzorg verlenen. Uit cijfers blijkt dat deze groep vaak zeer intensieve 
mantelzorg verleent. Omdat het niet altijd evident is die rol op te nemen, legt 
het plan naast (h)erkenning de focus op begrip en ondersteuning voor 
mantelzorgers. 

Verbinding is het sleutelwoord 

In Vlaanderen bestaan er al vele waardevolle initiatieven naar mantelzorgers 
toe. Met dit plan kiest Vlaanderen om de krachten te bundelen en over het 
muurtje van de zorg te kijken. Verbinding is het sleutelwoord. Verbinding met 

Mantelzorgplan 
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de mantelzorgverenigingen maar ook met de expertises over verschillende 
domeinen. 

‘In nauwe samenwerking met beleidsdomeinen zoals werk, onderwijs en jeugd 
werken we aan de herkenning van mantelzorg op de werkvloer, op school en 
in de samenleving.’ 

Het plan formuleert 18 concrete actiepunten om de (h)erkenning en 
ondersteuning te verbeteren voor de mantelzorger in Vlaanderen. Het 
optimaliseren van het professioneel aanbod en het mantelzorgstatuut, een 
betere combinatie tussen werk en mantelzorg, meer automatisering van 
rechten, ontmoeting tussen mantelzorgers faciliteren, mantelzorgers beter 
betrekken en een stem geven in de zorg zijn enkele van de opdrachten in dit 
plan. 

Als erkende mantelzorgvereniging 
werkte OKRA-Zorgrecht, intensief 
mee aan de opmaak van dit plan. We 
kregen de kans om onze prioriteiten 
aan te stippen. Het grote werk begint 
echter nu pas bij de uitvoering. De 
komende twee jaar zullen we blijvend 
acties ondernemen om mantel-
zorgers te geven waar ze recht op 
hebben: meer zichtbaarheid en een gepaste ondersteuning. 

Meer info? https://eerstelijnszone.be/het-nieuwe-mantelzorgplan-is-een-feit. 
 
 

 

 
 

Wij vernamen het overlijden op 04 juni 2022 van priester 
Marcel Doms (geb. 30 september 1937).  Hij was gedurende 
lange tijd de proost van ons trefpunt. 
 
Wij bieden onze christelijke deelneming aan de familie aan. 
 
 

  

Lief en Leed 

https://www.okra.be/info-en-advies/zorg-en-gezondheid
https://eerstelijnszone.be/het-nieuwe-mantelzorgplan-is-een-feit
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 Fitdans “Funny Dance” 
Wanneer: 
Waar: 
 
Contact: 

Elke donderdag van 14.00 u tot 15.30 u. 
In de raadszaal van het gemeentehuis te Heverlee, Waverse-
baan 66, 3001 Heverlee 
Renée Breyssem – 0494-74.47.54 

 

 Gym “Fit naar Leest en Geest” 
Wanneer: 
Waar: 
 
Contact: 

Elke dinsdag tijdens het schooljaar van 14.30 u tot 15.30 u. 
In de sporthal van het Boudewijnstadion, Diestsesteenweg 
288b, 3010 Kessel-Lo 
- 

 

 Lijndans “Samancha”  
Wanneer: 
Waar: 
 
Contact: 

Elke maandag tijdens het schooljaar van 15.30 u tot 17.30 u. 
In de sporthal van het Boudewijnstadion, Diestsesteenweg 
288b, 3010 Kessel-Lo 
Christine Loosveldt – 0497-20.25.68 

 

 Petanque “Bagoo” 
Wanneer: 
Waar: 
 
Contact: 

Elke 4de woensdag van april tot september om 14.00 u. 
Het Ruelenspark aan de cafetaria, Erasme Ruelensstraat 3001 
Heverlee 
Renée Breyssem – 0494-74.47.54 

 

 Wandelclub “Kompas” 
Wanneer 
 
Waar: 
Contact: 

Elke 1ste maandag (9 km) en elke 3de donderdag (5 km). 
Vertrek om 14.00 u. 
Zie Activiteitenkalender 
Miche Staes, - 0473-59.95.87 

 

 Zangkoor “Lovanium” 
Wanneer: 
Waar: 
 
Contact: 

Elke 1ste en 3de woensdag van 10.00 u tot 11.30 u. 
In de cafetaria van de Serviceflats van het Molenhof, Burg. 
Stanislas De Rijcklaan 3, 3001 Heverlee 
Jan Convents, - 016-65.75.32 

 

 voor meer info : zie www.okraleuvencentrum.be/Onze_Clubs.html  

Onze clubs ** 
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Okra Trefpunt Leuven Centrum 
Burgemeestersstraat 59 / 00.04 

3000  Leuven 
 

Aansluitnr. :   220.552 
E-Mail :    info@okraleuvencentrum.be 
Website :    www.okraleuvencentrum.be 
Bankrekening :  BE39 7855 5015 6319 

 
 
 
 

 

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 

 
 

Teamleden: 
 

Tina Schreurs 
tina.schreurs@okraleuvencentrum.be 

Christine Loosveldt 
christine.loosveldt@okraleuvencentrum.be 

 
 
 

Okra Leuven Centrum bewaart, in samenwerking met Okra nationaal, je persoons-
gegevens 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.  

 

Contactgegevens 

mailto:info@okraleuvencentrum.be
http://www.okraleuvencentrum.be/
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