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Lieve Okra vrienden 
 
Het is  weer zover,  
het laatste magazine van dit jaar.  
Maar geen nood, volgend jaar 
gaan we er weer volop tegenaan. 
Eerst gaan we nog feesten 
en hopelijk doen jullie allemaal mee. 
Het lijkt nu nog vroeg om wensen te doen 
maar we willen bij de eersten zijn. 
Maak er een fijn kerstfeest van 
en een superleuke overgang  
naar het nieuwe jaar 2023. 
 
Je Okra team 
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e Janssens  09-09 Chris Zegers 
!!   Nog tot 31-12-22 om uw lidgelden te betalen   !! 
 
Individueel lid 28 € 
Gezin alle gezinsleden op eenzelfde adres 47 € 
Woon-
Zorglid 

wie woont in een woon-zorgcentrum 
de partner die nog thuis woont 

11 € 
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 (*) wekelijks tijdens het schooljaar 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. 
 

 
OKRA Oost Brabant richt een nieuwe reeks 
stijldansen voor beginners (koppels) in. 
 
Van januari t.e.m. juni in zaal de Vaart in het CM 
gebouw in Kessel-Lo, Platte Lostraat 541 van 19.00 
u. tot 21.30 u. 
 
Hebben jij en je partner interesse ?  
Er is een kennismakingsles op maandag 09-01-2023.  
Kom vrijblijvend langs om te ontdekken of stijldansen 
iets voor jullie is. 
 
De kennismakingsles is vrijblijvend.  Voor de 
lessenreeks betaal je € 30 pp (dus € 60 per koppel). 
 
Vragen of meer info: karel.vdvelde@telenet.be of 0479-80.89.86 
  

Cursus Stijldans 

Niet vergeten  

mailto:karel.vdvelde@telenet.be
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Zondag zonder afwas 
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02-12 Alice Schepers     01-01 Lut Kevers 
03-12 Jo De Clercq     02-01 Jan Blancke 
06-12 Nicky Lambrechts    02-01 Lutgart De Bruyn 
12-12 Marian Rijkenberg    02-01 Christiane Jochmans 
13-12 Josée Van Engeland   05-01 Simone Seré 
13-12 Lucy Van Meerbeek    06-01 Dolf Andries 
14-12 Rosa Sprengers    06-01 Hubert Frooninckx 
17-12 Christiane Elsen    11-01 Ghislaine Janssens 
18-12 Lydia Baplu     12-01 Gerrit Vandenhouten 
19-12 Delphine Van Hove    13-01 Francine Borgions 
20-12 Antonia Suwandi    20-01 Rik Struyven 
24-12 Thérèse De Schrijver   21-01 Jean Desmet 
25-12 Isabelle Binon     21-01 Renilde Isenborghs 
25-12 Louisa Devleeschouwer   21-01 Philoté Janssens 
26-12 Ruth Alen      23-01 Marcel Smets 
28-12 Denise Nackom    23-01 Yvonne Timmermans 
28-12 Agnes Debaene    24-01 Betty Janssen 
28-12 Thérèse Ramaekers    24-01 Ida Vandeuren 
31-12 Roger Thijs     25-01 Dolly Verscuren 
         28-01  Mia Loos 
         29-01 Mieke Vercammen 
 
 
 

 
Van 27 tot 31 maart in hotel Vayamundo  te Oostende. Voor meer info: zie onze 
website. 
===============  De inschrijvingen sluiten op 15 december.  ============= 
 
 

 
De brochure voor de zomerreizen 2023 is beschikbaar en staat 
integraal op onze website. 
 
https://www.okraleuvencentrum.be/Nieuws.html 
 
De officiële inschrijvingen starten op 05-12-2022 via Intersoc. 

Jarigen 

Midweek 2023 

OKRA Reizen Zomer 2023  

https://www.okraleuvencentrum.be/Nieuws.html
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Alg. Ledenvergadering  
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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 vruch- 
ten & vanilleroomijs, crumble van  
meringue 

 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. 
 

 

09-01-23 

 

9 km wandeling in Kortenberg 
Vertrek om 14.00 u. : Café ’t Pleintje, Annonciadenstraat 24, 
Everberg 
Ook bereikbaar met Lijnbus 651 
- Leuven Station (Perron 12): 13.20 u. 
- Halte Everberg Kerk: 13.40 u.   
 

  

Activiteiten 
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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. 
 

 

17-01-23 

 

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). 
 

 

19-01-23 

 

5 km wandeling in Kessel-Lo 
Vertrek om 14.00 u. : Café Sport, Martelarenplein 13, Leuven 
-  

 

06-02-23 

 

9 km wandeling in Wespelaar 
Vertrek om 14.00 u. : Café De Warande, Dijkstraat 63 
Ook bereikbaar met Lijnbus 284 
- Leuven Station (Perron 10): 13.24 u. 
- Halte Wespelaar Station: 13.57 u.   
 

 

12-02-23 

 

Dessert- en dansnamiddag  
Om 14.00 u. in het Genadedal, Velderblok 
2, Kessel-Lo.  
We maken er een gezellige namiddag van 
met lekkere desserten en life muziek. 
Reserveer die dag maar al.   
Verdere info volgt binnenkort.   

 

07-03-23 

 

Shownamiddag “Muzikantenstad” in de Stadsfeestzaal te 
Aarschot om 14.00 u. met Lisa Lewis, Michael Lanzo, de 
Melando’s e.a., presentatie Filip D’Haeze. 
Prijs: 25 € voor OKRA-leden en 30 € voor niet-leden. 
Er wordt een autobus ingelegd door het gewest tegen de prijs 
van 9 € pp. 
Inschrijven  kan tot midden februari. 
-    
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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. 
 
24-01-2023 De psychologie van het ouder worden door Luc Van De Ven. 

Het ouder worden met zijn fraaie en minder fraaie kanten. Hoe 
hiermee omgaan. 

 

 

 
 
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 14.00 u., voorstelling om 14.30 u. 
Inkom: € 12 (voor inkom + koffie en cake) i.p.v. € 12,9. 
 
Dinsdag 13 december: ”De zonen van Van As – De cross” 
De firma Van As mag als lokale hoofdsponsor een 
prestigieuze cyclocrosswedstrijd organiseren. Wan-
neer er daags voor het evenement een brand 
uitbreekt op het terrein, denkt Frans, de oprichter 
van de firma Van As, dat er sabotage in het spel is. 
Al zijn stoppen slaan door en de pater familias hijst 
zich uit zijn fauteuil om als een echte Clint Eastwood 
de slechterik uit te schakelen. Maar is alles wel wat 
het lijkt?... 
Genre: Komedie 
Regie: Thomas De Cock 
Cast: Jaak Van Assche, Carry Goosens, Maaike 
Cafmeyer… 
 
Van de film voor januari zijn nog geen gegevens binnen ! 
Info:  https://kinepolis.be/nl/events/seniors 

Okra Academie 

Terug 

https://kinepolis.be/nl/events/seniors
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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 
12-12-2022 West Side Story 
   Remake van de musical uit 1957.  

Liefde op het eerste gezicht slaat 
toe wanneer de jonge Tony Maria 
ziet op een schoolfeest in 1957 in 
New York City. Hun ontluikende 
romantiek wakkert het vuur aan 
tussen twee rivaliserende bendes. 

09-01-2023 Adam & Eva 
gaat over een neerslachtige 
professor Adam (Bob De Moor) 
wiens levenslust wordt aange-
wakkerd wanneer hij verliefd wordt op Eva, een lokale 
schoonheid, en wanneer er een mooie vriendschap ontstaat met 
de zieke Michel, een kasteelheer (Marijn Devalck).  
Vriendschap, liefde, humor en drama staan centraal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-02-2022 Nowhere 
13-03-2023 Marry Me  

Met Okra naar de film 

http://www.dekruisboog.be)
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Vroegtijdige zorgplanning vergoed voor de patiënt vanaf 1 november 
 
Op tijd nadenken en spreken over welke zorg je in de toekomst al dan niet wil, kan 
veel kopzorgen bij jezelf en bij je omgeving wegnemen. Dit proces van vroegtijdige 
zorgplanning geeft jezelf en je naasten gemoedsrust en biedt zorgverleners een 
houvast om de zorg zo veel mogelijk af te stemmen op jouw noden en wensen.  
Je arts vormt hierin een sleutelfiguur. Dergelijke begeleiding 
door uw huisarts is nuttig gedurende het hele leven, maar is 
essentieel in de palliatieve fase. Vandaag start vroegtijdige 
zorgplanning echter nog vaak te laat op. Bijvoorbeeld na een 
ongeval of in een terminale fase. Te laat om de zorg goed af 
te stemmen.  
 

Om dit te vermijden wordt vanaf 1 november 2022 de 
volledige kost van deze gesprekken vergoed voor de patiënt. De patiënt betaalt 
hiervoor niets: het RIZIV vergoedt de kosten van deze gesprekken en planning 
volledig. De arts kan zijn honorarium (93,41 euro) rechtstreeks aan het ziekenfonds 
van de patiënt factureren. 
 

 
 
01-12-2022 - Webinar zorgvolmacht 
 
Weet jij wat een zorgvolmacht is? Met een zorgvolmacht geef je iemand het recht 
om je vermogen te beheren en persoonlijke zorgbeslissingen te nemen. Er komt 
immers misschien een moment dat je dat zelf niet meer kan.  
 

Om een zorgvolmacht op te stellen, heb je vooraf gesprekken met de mensen die 
je graag ziet, met je zorgverlener als het over zorgbeslissingen gaat en met de 
persoon van wie je wil dat die voor jou bepaalde beslissingen neemt als je dat zelf 
niet meer kunt. 
 

Kan iedereen een zorgvolmacht opmaken? Hoe begin je er aan? Hoeveel kost de 
zorgvolmacht? Wat kun je via een zorgvolmacht regelen? 
 

In dit webinar van CM i.s.m. OKRA krijg je een uitgebreid overzicht van het doel en 
de voorwaarden van een zorgvolmacht. We gaan dieper in op het belang van de 
voorafgaande gesprekken en we bieden je handvaten aan om het gesprek aan te 
gaan. Het webinar gaat door op 1 december 2022 van 19u30 tot 21u. 
 
Via volgende link krijg je meer informatie en kan je ook inschrijven voor dit gratis 
webinar.    

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/14601/detail 

Nuttige info 

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/14601/detail
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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 11.30 u tot 12.30 u. 
In de sporthal van het Boudewijnstadion, Diestsesteenweg 
288b, 3010 Kessel-Lo. 
Charel Rijsbosch – charel.rijsbosch@okraleuvencentrum.be  

 

 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 ** 

mailto:charel.rijsbosch@okraleuvencentrum.be
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.

