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Colofon 
 
 
 
 
Redactiestaf: Herman Schouwaerts, herman.schouwaerts@telenet.be,  
                                                          Tel: 0485 62 53 80 
   René Van Noten, rvannoten@skynet.be,  
                               Tel: 015 31 20 91 / 0470 74 24 59 
 
   Bankrekeningen OKRA SKW Centrum: 
   IBAN: BE53 7775 9673 2053   BIC: GKCCBEBB (zichtrekening) 
   IBAN: BE08 7795 9882 7413   BIC: GKCCBEBB (sportrekening) 
   IBAN: BE91 8333 4709 6376 (spaarrekening: plaats lidgelden) 
 
   Ledenadministratie: Josée Looijkens, josee.looijkens@telenet.be 
                                      Tel: 0499 14 77 25 
 
   Website: www.okraskwcentrum.be 
   Fotoblog en YouTube films: zie website van ons trefpunt  
 
   Contactadres:  Manu Saels, voorzitter OKRA SKW Centrum. 
   e-mail: manu@saels.eu, tel: 015 21 97 59 / 0477 33 35 80 
 
   * Contactgegevens OKRA-secretariaat regio Mechelen, tel: 015 40 57 45  
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                              De sportactiviteiten 
 
 
1.Kubb-spel:  
Elke maandag om 13.30 uur, als het weer het toelaat 
Plaats: TC Heiveld (naast buitentribune tennisvelden)  
Verantwoordelijke: Leo Mertens, tel: 015 31 07 93 
 
2. Petanque: 
elke maandag om 14.00 tot 17.00 uur in Bruultjeshoek 
indien een andere locatie noodzakelijk is, wordt je tijdens een bijeenkomst op 
de hoogte gebracht. 
Verantwoordelijken:  
Paul Eekelaers en Christiane Van Espen, tel: 0476 38 08 04 
 
3. Fitnessclub  
elke maandag om 10.00 uur, Fitamien, Hoogstraat 306b, Duffel 
10 beurtenkaart aan € 115 (één beurt per aanwezigheid) 
Verantwoordelijke: Marleen Van Reeth, tel: 0476 99 32 35 
 
4. Nordic Walking:  
elke dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
vertrek aan TC Heiveld. 
Verantwoordelijke: Rita Verwimp, tel: 015 31 62 18 / 0494 65 78 86 
 
5. Netbal:  
elke dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur in sporthal TC Heiveld 
Verantwoordelijke: René Van Noten, tel: 0470 74 24 59 / 015 31 20 91 
Technische ondersteuning: Wilfried De Keyser, tel: 015 20 01 48 
 
6 Badminton:  
elke dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in sporthal TC Heiveld  
Verantwoordelijke: Ferre Ongena, tel: 015 33 68 04 / 0475 67 17 35 
                                   
7. Line Dance:  
elke dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur in de grote parochiezaal 
10 beurtenkaart: € 65, overschrijven op sportrek. OKRA: BE08 7795 9882 7413 
Een basisdrankje per dansbeurt inbegrepen. 
Verantwoordelijken: 
Hubert Hofman, tel: 015 21 85 60 / 0479 68 07 21 
Ann De Jaeck, 015 32 29 03 / 0489 64 24 51 
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8 ETT-fietsen:    
elke woensdag om 13.30 uur  
Vertrek: op parking GLOC Dahliastraat 
Verantwoordelijken: 
Ferre Ongena, tel: 015 33 68 04 / 0475 67 17 35 
Janne Albort, tel: 015 63 55 53 / 0477 78 77 71 
 
9. Fietstochten:  
Korte tochten, elke donderdag, vertrek 13.30 uur op het kerkplein 
6 april: Putting    20 april: Hove 
13 april: tuindersroute   27 april: Zemst Laar 
Verantwoordelijken: 
Jos Adriaenssens, tel: 015 31 44 14 - Jozef Vandeneede, tel: 015 31 46 98 
Amedé Bosmans, tel: 015 31 03 36 
 
Dagtochten, 
13 april: Wechelderzande  27 april: Grimbergen   
Verantwoordelijke: 
Marcel Goossens, tel: 0475 45 12 37 
 
Fietsbegeleiders; 
René Van Noten, tel: 015 31 20 91 - Fons De Decker, tel:015 31 37 46  
Leo Mertens, tel:015 31 07 93 – Manu Saels, tel:015 21 97 59 
Bert Ceuppens, tel: 0473 64 07 00 
 
10. Wandelen:   
elke donderdag om 09.30 uur. Vertrek Markt centrum SKWC                                    
Verantwoordelijke:                                              
Tine Uytterhoeven, tel: 0478 47 98 36           
Begeleiders: 
Gilbert Van Looy, tel: 0473 88 45 66 
Freddy Goovaerts tel: 0476 30 15 30 / 015 75 59 18 
                                           * Wandelcriterium * 
                                    donderdag 20 april: Lippelo 
11. “Elke stap telt” 
elke donderdag om 09.30 uur. Vertrek Markt centrum SKWC 
+/- 3 km aan een traag tempo is tijdens deze wandeling de bedoeling 
Verantwoordelijke: 
Leon Leemans, tel: 0473 65 16 37 

  
12. Padel:  
deelnameprijs: € 4 per beurt 
elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur op TC Heiveld 
Verantwoordelijke: 
Bert Ceuppens, tel: 0473 64 07 00, e-mail: albert.ceuppens@telenet.be 
 
 

tel:015
tel:015
tel:015
tel:0476
mailto:albert.ceuppens@telenet.be
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Een maandelijkse activiteit van TP Coloma 

 

 

 

 

 

Plaats: Cafetaria 

Tijdstip: woensdag 5 april van 14.00 u tot 16.00 u 

Gezellig onderonsje met een drankje en een hapje.  

Rita zorgt voor een hapje aan de gekende democratische 
prijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze namiddag kan je je ook inschrijven  

voor toekomstige activiteiten van ons trefpunt. 

 

Verantwoordelijken:  

 

Manu Saels en Rita Dewals 

Tel: 015 21 97 59 – e-mail: manu@saels.eu 

 
 
          
 
 
 

Darts (vogelpik) – initiatie en/of spelletje 

Kaarten (wiezen) 

Gewoon babbelen 

 

Tijdschrift lezen 

 

Tafeltennis 

 

 

Met steun van het gemeentebestuur 

Gratis inkom 

Zowel voor 

leden als  

niet-leden 

mailto:manu@saels.eu
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   Kaartnamiddagen 

       Zangstonde 

 

       
 
 
 
Wanneer: maandag 17 april van 14.00 u tot 15.30 u 
 
Plaats: de conferentiezaal van het parochiecentrum 
 
Inkom: € 3.00, één basisdrank inbegrepen  
             
Welkom aan iedereen die graag zingt. Wij zorgen voor 
muziek en tekst. Jij verzorgt samen met ons de zang. 
Een overzicht van de liedjes die wij zingen, kan je op 
voorhand vinden op onze website.  
Ook de teksten van de liedjes vind je daar. 
 
Link: www.okraskwcentrum.be/zangstonde-1.html  
of via de QR-code hieronder 
 
Verantwoordelijken: 

• Rita Dewals, tel. 015 21 97 59 

• Doris Prinsen, tel: 015 55 68 91 
Technische ondersteuning: Manu Saels 
 
 
 
 

 
Data:  
vrijdag 7 april om 14.00 u 
 
Plaats: Cafetaria van het parochiecentrum 
 
Inkom: € 3.00 (eerste basisdrank gratis!) 
Wij spelen “Boomke Wies”.  

 

Wie liever deelneemt aan een gezelschapsspel is ook welkom. 
 
Verantwoordelijken: 
 
Cécile Van der Auwera  
Tel: 015 77 03 95, e-mail: cecilevda@scarlet.be 
Greet Saels  
Tel: 015 34 43 27, e-mail: greet.m@telenet.be 

 

Ook voor 

niet-leden 

http://www.okraskwcentrum.be/zangstonde-1.html
mailto:cecilevda@scarlet.be
mailto:greet.m@telenet.be
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              Crea 

   

 

 

 

      
 
 
 
 In de cafetaria van de parochiezaal  
 van 14.00 tot 17.00 uur.  
   
dinsdag 11 april: Koekendoos 
      Stramien 
                              Katoen/Wol 
 
      Sleutelhanger 
      Beertje 
      Katoen/Wol 
    
  dinsdag 25 april: - Afwerken 
                               - Vrij handwerk 
 
 
Verantwoordelijke:  
Rita Van De Weyer: 015 31 04 63  
Kristiane De Koninck 0473 82 49 73 
 
Onkosten deelname: € 3,00, 
basis drankje inbegrepen 
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Dag Naam Dag Naam 

1 Baeten Maria 15 Janssens Korneel 

1 Iliaens Pierre 15 Verrept José 

1 Uytterhoeven Aloies 16 Van De Velde Lea 

1 Verschueren Albert 17 Cammaer Dine 

2 De Vos Rozalie 17 Vangoethemd Simonne 

3 Van Leuven Michel 19 Verschueren Maria 

7 Duym Arlette 20 Bosmans Roger 

7 Selleslagh Suzanne 20 Eeckhoudt Eric 

7 Stroobant Diana 21 Van Campenhout Cyrilla 

7 Wuyts Maria 21 Van den Wijngaert Eddy 

8 Van Roy Esther 22 Sweerts Rosalia (Odette) 

9 Van Deyck Francis 23 Broekhoven Maria 

10 Wilms Karel 24 Liekens Lieven 

12 Cailloux Annie 24 Van Vlasselaer Jozef 

12 Uytterhoeven Greta 24 Verrept Frans 

12 Wils Marina 25 Leyse Agnes 

14 Broes Jan 29 Vervoort Flor 

14 Vervloet Juul 
  

 
 
 

 

 

                                                      

Verjaardagen april 
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Tours Van Eyken presenteert    

voor  Okra Katelijne Centrum 

 

     

VIERDAAGSE REIS NAAR 

         DE FRANSE OPAALKUST 

 

VERBLIJF IN HOTEL  Best Western Hermitage ****  

    

     

 

    Van 17 september tot 20 september 2023 

 

* uitneembare katern * 
 
 
 

Deze foto van 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subotica,_autobus_Connecto.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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1e dag : Heenreis 

We vertrekken om 8.30 uur vanaf de parking TC Heiveld. 
We rijden naar Saint Omer (213 km) met koffiestop in de 
omgeving van Lille. Na het middageten in Saint Omer doen we 
een kort bezoekje door het stadscentrum: we maken kennis met 
de geschiedenis, de culturele rijkdom en “Le jardin publique”.  
Nog tips om te bezoeken: het theater, de gotische kathedraal met 
unieke kunstwerken, de abdijruïnes Saint Bertin,.. Daarna rijden 
we verder naar het dorpje Eperlecques waar vlakbij de grootste 
oorlogsbunker van Frankrijk tijdens de tweede wereldoorlog.  
We bezoeken deze gigantische bunker en maken kennis met de 
ontwikkeling van de V1 en V2, de productie van vloeibaar stikstof. 
Tijdens de rondleiding horen we meer over de verschrikkelijke 
omstandigheden waarin de Belgische dwangarbeiders moesten 
werken. We zetten onze reis verder naar Montreuil-sur-mer  
(58 km) waar we na ons avondeten misschien nog een korte 
avondwandeling kunnen maken. 
Overnachting in ons hotel. 
 
2e dag  
Ontbijt in ons hotel. Daarna rijden we naar Boulogne-sur-mer,  
de hoofdstad van de Côte d’Opale (51 km). We bezoeken  
de “ville haute” met zijn stadsmuren van 1231.  
Binnen deze stadsmuren bezoeken we de basiliek met een 
relikwiehouder met het Heilig Bloed, het middeleeuws Belfort 
(Unesco erfgoed), het Palais Impérial van Napoleon. 
Middageten in Boulogne sur mer met zijn specialiteit: 
mosselen met friet, zure haring en makreel in witte wijn. 
Daarna bezoeken we de “ville basse” met de “Nausicaa”, het 
grootste Europees aquarium, waar 5800 zeedieren in 50 aquaria 
ons verwachten.  
We gaan ogen en handen tekort komen en we vergeten zeker niet 
het bezoek achter de schermen.  
Nadien volgt een korte wandeling door de verkeersvrije steegjes, 
vissershaven… of voor de mensen die al wat moe zijn moet er ook 
een terrasje af kunnen. 
Terug naar Montreuil, avondeten en overnachting. 
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3e dag 
Ontbijt is ons hotel. We rijden naar Cayeux (67 km) waar we  
de vallei van de Somme ontdekken op een originele manier:  
via een in 1887 aangelegde spoorweg met een authentieke 
stoomtrein. Het eindstation van de trein is Le Crotoy, een heel 
speciaal vissershaventje. 
In Crotoy staat onze bus klaar voor ons naar het mondaine  
Le Touquet-Paris plage te brengen (53 km). Middageten. 
Nu gaan we de geweldige natuur van de opaalkust ontdekken en 
we bezoeken ook “les deux caps”: Cap Blanc Nez en  
Cap Gris Nez. 
Op de terugweg bezoeken we Wimereux, een dorpje met een 
prachtige grote zeeboulevard en zijn vele huizen in  
Engels-Normandische stijl. Ook nog een bezoekje aan Wissant, 
komt van het Vlaamse “wit zand”, met een groot zandstrand en 
een leuk centrum; ideaal om een namiddagkoffietje te gebruiken. 
Avondeten in ons hotel en overnachting. 
 
4e dag: Terugreis 
Ontbijt in ons hotel. We rijden naar Montreuil-Arques (60 km). 
We bezoeken een fabriek waar kristal gemaakt met zand  
uit Mechelen en zien hoe van een druppel gesmolten glas een 
mooi eindproduct gemaakt wordt. 
We rijden verder naar Arras (75 km) voor het middagmaal. 
We ontdekken  de Grand Place en de Place des Héros:  
vier rijen gildehuizen, flamboyante klokgevels, het gotische 
stadhuis en Belfort, de citadel Vauban… 
Even buiten Arras (15 km verder)  vinden we “Nécropole 
nationale de Notre Dame de Lorette” in Ablain-Saint Nazaire: 
de grootste Franse militaire begraafplaats ter wereld gelegen op 
een strategische heuvel. 
40.058 personen liggen hier begraven onder een basiliek in  
neo-byzantijnse stijl; ook een lantaarntoren van 52 m hoogte en 
een museum van de eerste wereldoorlog 14-18. Op de “Anneau 
de la Mémoire” zijn de namen van 579.606 gesneuvelden 
gegraveerd. Indrukwekkend! 
Naar onze eindbestemming Sint-Katelijne-Waver (200 km) 
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Prijs:  € 675 
 
All-in prijs: autocar, hotel, ontbijt, middagmalen onderweg, 
avondeten in hotel, inkomprijs bij bezoeken … 
(drank aan tafel niet inbegrepen) 
Wij worden begeleid door een Nederlandstalige gids van begin tot 
einde van de reis. 
 
Toeslag voor een éénpersoonskamer 180€.  
Afhankelijk van een batig saldo en op basis van het aantal kamers 
zal er een tussenkomst zijn bij de toeslag. 
 
Reis en annulatieverzekering 
Er is geen reis- en annulatieverzekering voorzien; indien gewenst 
gelieve hiervoor zelf te zorgen via uw bank/verzekering of andere 
organisatie. 
 
Inschrijving en betaling 
Bij de inschrijving dient een voorschot betaald te worden van € 
150 pp rechtstreeks op rekening Tours Van Eyken, Tremelo op 
rekening nummer BE54 4250 0727 5197. 
Het saldo dient betaald te worden bij ontvangst van de factuur van 
Van Eyken. De inschrijvingen worden afgesloten op 30 april 2023. 
 
Info: 
Leo Mertens – tel 0486 87 04 61 
Rene Van Noten – tel 0470 74 24 59 
 
 
* Maak er een leuke reis van, we zijn in goed gezelschap. 
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         Praatkaffee 
 
 
 
 
Let op: praatkaffee maand maart    
           ! maandag 13 maart ! 
 
Waar: parochiecentrum in de cafetaria 
 
Wanneer: dinsdag 18 april om 14.00 uur 
                  
inkom: € 3.00 (eerste basisdrank gratis!) 
 
Thema:  Sonja Buelens, beter gekend als de plezantste, vriendelijkste “facteur”, 
van Katelijne-Mechelen en omstreken, komt ons deze namiddag 
onderdompelen in de besognes van het postbodewezen. 
enkele ideeën: 
* hoe leuk is het pakjes en brieven ronddragen? 
* wat maakt een postbode zoal mee op de ronde? … 
* over de technische kant van het postbode zijn moet je niets verwachten. 
 
Voor een vlotte organisatie vragen we vooraf in te schrijven bij Leo Wouters, 
Tel: 015 31 62 18 
 
                                                                                         
Verantwoordelijke: Christiane Guérard                 
                                                                                               
Moderators: Leo Wouters                                                     
                    Herman Schouwaerts 
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Datum:  Maandag 24 april 2023 

(Niet op 10/04 omwille van Paasmaandag) 

Plaats: Conferentiezaal    

Inkom: € 3,00 met inbegrip van een 

basis-drankje 

Verantwoordelijke: Manu Saels 

(Tel: 0477 333 580 of 

e-mail: manu@saels.eu)  

 

 

 

Nieuwe leden 
 
                                         
                                             Christiane De Swert – Micheline Van den Borre 
                                             
                                             Lisette De Vos                                           
                                              
 
                                               
                                            

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
                                           

 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:manu@saels.eu
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Computerclub 

 
Heb je de vorige workshops gemist? Geen probleem: je kan steeds aansluiten 
als het onderwerp van de workshop je boeit. Het gaat vooral over de pure basis 
en praktische oefeningen. 

Datum: maandag 3 april 2023  

van 14.00 tot 16.00 u.  

Plaats: lokaal dienstencentrum De Plek,  

Wilsonstr. 28,  St.-Katelijne-Waver   

zaal Akelei (op 1ste verdiep).  

Een personenlift is aanwezig. 

   

Inkom: € 3,00  (basisdrankje inbegrepen) 

Bij interesse, reserveer dan uw plaats op voorhand bij: 

Roza Aerts (coach) – tel: 0476 42 74 88, e-mail: roza.aerts@telenet.be   

Manu Saels – tel: 0477 33 35 80, e-mail: manu@saels.eu 

Onderwerp:  
 
Installeren van ‘itsme’ op de laptop en de smartphone. De app ‘itsme’ fungeert 
als sleutel zodat je veilig kan inloggen op sites van de overheid of de 
bank zonder token of eID kaartlezer. 

Breng je windows-laptop, e-idcardlezer  
(dus ook je e-idcard en je pin-code!) en je 
smartphone mee! 

 
 
   

 

 

 
 

    

mailto:roza.aerts@telenet.be
mailto:manu@saels.eu
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Wanneer: vrijdag 14 april, hartelijk welkom 

 

12.30 uur: deuren gaan open 

13.00 uur: aperitief 

13.30 uur: paasdiner 

Deelnameprijs: € 45,00 pp 

                          water en wijn inbegrepen 

 

* Menu * 

Vtello Tonato 

Met kappertjes en fris slaatje 

 

 

  

 Waterkerssoep 

  
  
 Crepinette van Mechelse koekoek 
  Cognacsaus met champignons 

Krielaardappeltjes met groentenboeketje   
  
  
                                                          Dame Blanche New Style                           
                                                                               

  

Na het dessert wordt koffie geserveerd 

 
Inschrijven: bij je contactpersoon of door storting, tijdig doen!!! 
                   rekeningnummer: BE53 7775 9673 2053 
                   vermelding: naam en Ref350      

 
 

* Storting of inschrijving na 4 april worden niet meer aanvaard! * 
 

 

 

Paasfeest 
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Jong-Okra op zondag: 16 april 2023 

 
 
Zondag 16 april 2023 ontdekken we al wandelend de natuur langs de Zenne 
Van Buizingen naar Halle. 

We starten de wandeling buiten de stad, aan het station van Buizingen. We 
nemen even de tijd om de ‘street art’ op de muren van het station te bekijken. 
30 kunstenaars werkten in opdracht van Halle rond het thema ‘verleden’. In het 
station van Halle zullen we nog meer ‘street art’ werken kunnen bewonderen, 
die onder hetzelfde project gemaakt zijn. We zoeken naar het bordje waar 
‘Zennepad’ op geschreven staat. Hier, net langs het station, start de wandeling 
richting Halle stad. 

In Halle maken we dan nog een korte stadswandeling. 
De wandeling is 7 kilometer lang. 
 
Vervoer: we vertrekken aan het station van Sint-Katelijne-Waver  
met de trein van 09.08 uur richting Brussel-Zuid. (voorzien op spoor 2) 
In Brussel-Zuid stappen we over op de trein naar Buizingen. 
Na de wandeling vertrekken we vanuit het station van Halle via Brussel-Zuid 
naar Sint-Katelijne-Waver.  
Zoals gewoonlijk zorgt iedereen voor zijn eigen treinticket. 
Seniorenticket: € 7.80, weekendbiljet: € 9.20. 
 
Voor de lunch laat ik nog weten aan diegenen die meegaan wat het plan zal 
zijn. Hier moet ik nog de nodige contacten nemen. 

 

  

 

Graag verneem ik tegen 9 april 2023 wie er zal meewandelen, dus meld je 

inschrijving aan ludo_marjet@hotmail.com 

mailto:ludo_marjet@hotmail.com
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CULTURELE UITSTAP NAAR ANTWERPEN  

OP ZATERDAG 22 APRIL 

 

Onze volgende culturele uitstap vindt plaats 
op zaterdag 22 april e.k. en niet op vrijdag 
28 april zoals vermeld in ons 
jaarprogramma.  
 
Het gerestaureerde stadhuis en het 
schoonverdiep kan alleen bezocht worden 
buiten de bureeluren. 

Het stadhuis is het kloppend hart van de 
Antwerpse politiek. Het imposante gebouw 
is samen met het  Brabo-standbeeld een 
van de blikvangers op de Grote Markt. In 
1999 werd het Antwerpse stadhuis 
opgenomen op de werelderfgoedlijst  
van  Unesco. 

 
Onder begeleiding van een gids brengen we een bezoek aan de 
gerestaureerde lokalen, het schoon verdiep en maken wij een panoramische 
rondgang op de loggia. 

Praktisch:  
wij vertrekken met de trein in Sint Katelijne Waver om 13.25  uur. Na het 
bezoek gaan we samen iets drinken maar we zorgen er voor dat de deelnemers 
die graag iets eten daar ook de gelegenheid krijgen    voor we huiswaarts 
keren. 

Prijs  € 17,00 (gids en trein). 

Inschrijven kan zoals gewoonlijk of door overschrijving op de rekening  
van Okra: BE53 7775 9673 2053, vermelding: cultuuruitstap, Ref470 

Het wordt zeker een leerrijke uitstap . 

Maria en Tina 
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AANDACHT 

 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ledenbijeenkomst met dans op vrijdag 24 maart: 
Graag inschrijven/betalen vóór 14 maart. Bedankt 

 
 
 

* 
Tafeltennis (pingpong): Een nieuwe sport in ons trefpunt.  

We starten op als onderdeel van De Zoete Inval.  
De eerste maal spelen wij op woensdag 1 maart,  

vervolgens op 5 april. 
Vermits dit een sportactiviteit is, verwachten wij dat je  

ook sport lid bent om verzekerd te zijn. 
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   OKRA ZORGRECHT 
Jouw zorg is onze zorg!  

Heb je zorg nodig of ben je mantelzorger voor een familielid, buur of vriend?  

Je komt in een nieuwe zorgsituatie terecht, dan is er soms veel onduidelijkheid. 

Heb je recht op een of andere zorgpremie voor jou of een familielid:  

okra zorgrecht zoekt het uit.  

 

Heb je zelf zorg nodig en weet je niet hoe dit te vragen?  

Wel OKRA ZORGRECHT zal er alles aan doen om je te helpen.  

 

Word gratis lid van OKRA zorgrecht en stuur een mailtje 

naar zorgrecht@okra.be of telefoneer naar okra zorgrecht  

op het telefoonnummer 02 246 57 72 van OKRA vzw. 

Je mag ook altijd onze trefpunt-verantwoordelijke zorg contacteren:                                

Myriam Geerts, telefoon 015 31 93 48 of email miriam.geerts@telenet.be 

 

 

 Sommige mensen keren je  

de rug toe simpelweg  

omdat je  

te positief bent 

en te veel licht geeft. 

Laat je niet afleiden. Blijf dit 

doen. 

mailto:zorgrecht@okra.be
mailto:miriam.geerts@telenet.be

