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November … Even bezinnen 
 
In de hemel is het heerlijk wonen: 
Elk zieltje heeft dezelfde God, 
De woorden “ras” of “allochtonen” 
Bestaan er niet, geen “ziek” of “spot” 
Geen “dommerik”, “jaloers” of “nukkig” 
Geen “oorlog”, “arm” of “achterstand” 
Het kindje wist, mijn opa en oma 
Zijn gelukkig aan de overkant. 
 
(Peter Devlieger) 
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e Janssens  09-09 Chris Zegers 
Individueel lid 28 € 
Gezin alle gezinsleden op eenzelfde adres 47 € 
Woon-Zorglid wie woont in een woon-zorgcentrum 11 € 
 de partner die nog thuis woont  11 € 
Bijlid wie reeds lid is bij een ander OKRA-trefpunt 10 € 
Verzekering 
 

geldig voor alle sporten bij Okra-Sport+ (wordt 
terugbetaald door de meeste ziekenfondsen) 

8 € 
 

Fitdans (*) Funny Dance : donderdag van 14 tot 15.30 u. 35 € 
Gym (*) 
 

elke woensdag tijdens het schooljaar van 10.00 
tot 11.00 u. 

25 € 
 

Lijndans (*) Samancha : maandag van 15.30 tot 17.30 u. 35 € 
 
- Wie nieuw lid wordt na 01-09-22 betaalt het lidgeld voor 2023 en hoeft voor 

de rest van 2022 geen bijkomend lidgeld te betalen. 
- (*) Voor gym of dans moet men hoofdlid, gezinslid of bijlid zijn in trefpunt 

Okra Leuven Centrum én de sportverzekering nemen. 
- !!   Graag ontvingen we de betalingen voor 01-01-2023.  !! 

 
 

 
01-11 Francine Wuyckens 
04-11 Rita De Bock 
07-11 Trui Smet 
07-11 Marie-Louise Vandecasteele 
08-11 Irene Van Cauwenbergh 
10-11 Griet Corbeels 
11-11 Chantal Meerkens 
13-11 Mia Vander Elst 
15-11 Irma Huysmans 
18-11 Lucien Lauwers 
18-11 Paula Van Den Bempt 
20-11 Jean Vanderzeypen 
20-11  Simonne De Maesschalck 
22-11 Florentine Clabots 
24-11 Magda Simons 
28-11 Wilfried Sempels 

  

Jarigen 

Lidgelden en bijdragen 
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Van 27 tot 31 maart in hotel Vayamundo  te Oostende. Verblijf in volpension. 
Elke namiddag organiseren wij een begeleide wandeling van ongeveer 5 km.  
’s Avonds verzorgt het hotel dans-, muziek- en quizavonden. 
Alle kamers beschikken over een haardroger, opgemaakt bed bij aankomst alsook 
1 handdoekenset pp. 
 
De prijs bedraagt :  

 € 303 per persoon : tweepersoonskamer  (nog enkele beschikbaar) 
 € 383 per persoon : éénpersoonskamer (beperkt tot 5) volzet 
ps 1 appartement hebben we nog ter beschikking gekregen voor 2 singles (aan 
€ 383 pp) zodat er toch privacy is.   

 
Inbegrepen in deze prijs zijn het vervoer heen en terug met een autocar, verblijf in 
volpension, dranken bij de maaltijden, de toeristentaks alsook de verzekering. 
 
Inschrijven kan via het speciale formulier dat terug te vinden is op onze website    
 

 
 
 
 
  

Midweek 2023 

OKRA-TV  

Wist je dat … 
 

OKRA voortaan maandelijks een  
“TV-journaal” maakt? 

 

Iedere derde week van de maand is er een 
nieuwe aflevering klaar. 

 

Surf maar eens naar 
www.youtube.com/watch?v=k6RJJCm3XJk 

 

Nieuwe afleveringen zullen terug te vinden zijn 
op www.youtube.com/OKRAvzw 

http://www.youtube.com/watch?v=k6RJJCm3XJk
http://www.youtube.com/OKRAvzw
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03-11-22 

 

Veilig elektrisch en economisch fietsen 
Deze gratis workshop wordt ingericht door Okra St-Franciscus 
en inschrijven is niet nodig.  Wel uw fiets meebrengen!. 
- Theoretische uitleg start om 09.30 u. in het parochiecentrum, 

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee 
- Aansluitend wordt de praktische opleiding gegeven op het 

schoolplein van de school De Ark.  
 

 

06-11-22 

 

Zielenmis ter herdenking van onze leden die ons ontvallen zijn. 
Die gaat dit jaar ook door in de St-Pieterskerk te Leuven tijdens 
de eucharistieviering van 10.00 u. 
 

 

07-11-22 

 

9 km wandeling in Herent 
Vertrek om 14.00 u. : Café Den Travoo, O.L.Vrouwstraat 2 
Ook bereikbaar met Lijnbus 284 
- Leuven Station (Perron 10): 13.24 u. 
- Halte Herent, Station: 13.38 u.   
 

 

08-11-22 

 

Herfstfeest voor senioren 
Om 14.00 u. (deuren: 13.00 u.): Rijschoolstraat 21, Leuven 
Met optredens van Luc Steeno en Laura Lynn.   
Inkom: € 5 pp (incl. stuk taart, koffie en frisdrank of bier) 
Kaarten: ticketbalie 30CC, www.30cc.be, 016-30.09.00 
 

 

17-11-22 

 

5 km wandeling in Erps-Kwerps 
Vertrek om 14.00 u. : Café ‘t Onzent, Kwerpsebaan 364 
Ook bereikbaar met Lijnbus 652 
- Leuven Station (Perron 12): 13.06 u. 
- Halte Kwerps, Kerk: 13.34 u.   
 

 

18-11-22 

 

Algemene ledenvergadering  
om 14.00 u in de parochiezaal Sint-Jozef, Burgemees-
tersstraat 59, 3000 Leuven. 
Een gezellig samenzijn waarbij we het voorbije jaar overlopen 
en de planning voor 2023 voorstellen. Tevens worden de 
jarigen die “van voordeur veranderen” gevierd. 
Wij voorzien ook een kaasschoteltje per deelnemer, daarom 
is inschrijven via de website noodzakelijk.  Dit kan tot uiterlijk 
14 nov. 
 

Activiteiten 

http://www.30cc.be,
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10-12-22 

 

Reiscafé 
Voorstelling van de Okra-reizen in de lokalen van CM Kessel-Lo, 
Platte Lostraat 541 van 14.00 u. tot 17.00 u. 
 

 

13-12-22 

 

Seniorenbal Stad Leuven 
In de foyer van de Stadsschouwburg, Bondgenotenlaan 21. 
Start om 14.00 u.  Inkom is gratis. Tickets af te halen aan de 
balie van 30CC, Rijschoolstraat 4 (Bib). 
 

 

16-12-22 
 

 

“Kerstfeest” in het Genadedal, Velderblok 2a, Kessel-Lo. 
Om 12.00 u starten we met een misviering of bezinning  
Om 12.30 u receptie en vervolgens het kerstdiner.  
Op het menu staat ditmaal: 
 

 Petit Bouillabaisse met kabeljauw & 
rivierkreeftjes (lekker feestelijk) 

 “Kerstkalkoen” met wintergroenten, 
zachte peperjus & aardappelgratin 

 Warm appelgebak met rode vruchten 
& vanilleroomijs, crumble van merin-
gue 

 Petit Pousse Café en Koffie- en thee-
buffet 

Wijnen en waters zijn inbegrepen. 
 

Wie een allergie heeft voor bepaalde stoffen wordt verzocht dit te melden (op 
voorhand) aan onze voorzitster Renée, zodat daar een oplossing voor uitgewerkt kan 
worden). 
In het kader van de strijd tegen het duurdere leven hebben we 
de prijs voor al deze heerlijke dingen extra verlaagd tot € 45 p.p. 
voor onze leden en € 55 p.p. voor niet-leden. 
Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk 12 dec. 
 

 

13-01-23 

 

Nieuwjaarsreceptie 
Om 14.00 u. (deuren. 13.30 u.) in ons lokaal Burgemeesters-
straat 59, Leuven.  De gelegenheid om elkaar een voorspoedig 
en gezond 2023 te wensen bij een hapje en een tapje.  
Toegang is gratis maar inschrijven tot 09 jan. is noodzakelijk. 
 

 

17-01-23 

 

Nieuwjaarsconcert  
Om 14.30 u. speelt Frascati kaskrakers van o.a. Johan Strauss, 
Frans von Suppé in GC De Egger te Scherpenheuvel. 
Een drankje met hapje wordt er ook aangeboden door de regio. 
Toegang is € 25 voor Okra-leden (€ 30 voor niet-leden). 
Inschrijven is verplicht en kan via onze website. 
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Interessante voordrachten vinden plaats elke 4de dinsdag van oktober tot april 
in de zaal De Vaart van CM, Platte Lostraat 541 te Kessel-Lo. 
Toegangsprijs: € 8 (€ 6 voor Okra-leden) te betalen ter plaatse. 
Aanvangsuur. 14.00 u. tot 16.30 u. 
 
22-11-2022 Beethoven door Jos Meersman. 

Zijn liefde en zijn passies.   
Geïllustreerd met 16 muziekfragmenten. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Elke 2de maandag tijdens de wintermaanden organiseert Okra Neerlinter 
filmnamiddagen in samenwerking met CC De Kruisboog. 
Locatie: CC De Kruisboog – St-Jorisplein 20 – 3300 Tienen (De Kazerne) 
Startuur: 14.00 u. 
Prijs: abonnement van € 12 voor de 6 films of € 3 per los ticket  

 (abonnement/ticket te bekomen via de balie CC De Kruisboog of 016-  
80.56.96, losse tickets ook via www.dekruisboog.be)  

 
10-10-2022 Death on the Nile 
14-11-2022 Pourris Gâtés 

Drie verwende broers en zussen 
worden gedwongen om hun eigen 
brood te verdienen, nadat hun rijke en 
goedbedoelende vader doet alsof hij 
alles heeft verloren om hen een lesje te 
leren. 

12-12-2022 West Side Story 
09-01-2023 Adam & Eva 
13-02-2022 Nowhere 
13-03-2023 Marry Me 

Okra Academie 

Met Okra naar de film 

http://www.dekruisboog.be)
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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 woensdag tijdens het schooljaar van 10.00 u tot 11.00 u. 
 

Let op: de gym is tijdelijk opgeschort omdat de lesgever niet meer be-
schikbaar is. De gymleden worden verwittigd wanneer we weer opstarten. 

 

 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 ** 

http://www.okraleuvencentrum.be/Onze_Clubs.html
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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
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:tina.schreurs@okraleuvencentrum.be
mailto:christine.loosveldt@okraleuvencentrum.be
mailto:privacy@okraleuvencentrum.be.

