
  

 

PROGRAMMA  

 

SEPTEMBER EN OKTOBER 2022 

                         
                              

SEPTEMBER  
 

Donderdag 1 september: wandeling ‘De Spicht’ te Lubbeek 
De wandeling loopt door het prachtige natuurgebied ‘De Spicht’ - Golvend terrein. 
Afstand: 6 km - Deelname: gratis. 

Vertrek met de auto aan PC in Neerlinter om 13.15 uur - Meerijden: 2 Euro. 
Start van de wandeling: Parking aan de kerk in het centrum - Dorpstraat  om 14.00 uur 

Na de wandeling gelegenheid om iets te drinken  in café’ t Brouwateljee. 
 
Dinsdag 6 september: Samenkomst in Parochiecentrum om 14.00 uur 

Kaarten, kienen, scrabble en rummikub - Gratis koffie en taart 
 

Donderdag 8 september: Korte wandeling in Neerlinter om 14u(3,5 km)  
 

Donderdag 15 september: Opendeur van OKRA-Neerlinter 
Programma: 
 - 13.30 uur:Verwelkoming met een drankje in het parochiecentrum 

 - 13.45 uur: Kaarten, kienen, rummikub, scrabble 
           Petanque op het gemeentelijk speelplein in de Droogstraat 

           Vertrek wandeling  van 7 km  
 - 14.15 uur: Vertrek van wandeling van 3 km 
 - 15.30 uur: Koffie en taart (gratis) en doorlopende fotoprojectie van recente 

 activiteiten    
 

Zondag 18 september: Restaurantdag van het Parochiecentrum (11u tot 14 u)  
Kaarten te bekomen bij de teamleden van OKRA. 
 

 

 
 

 

Dinsdag 20 september: Samenkomst in het Parochiecentrum om 14.00 uur 

Kaarten, kienen, scrabble en rummikub - Gratis koffie en taart. 
 
Vrijdag 23 september: Daguitstap van de Regio met autocar naar Turnhout 

Zie voor alle info de speciale flyer gevoegd bij het tijdschrift van juli. 
Het vertrekuur van de autobus op het Dorpsplein in Neerlinter wordt later meegedeeld..  

 
 
 

 



OKTOBER 

 
Dinsdag 4 oktober: Samenkomst in het Parochiecentrum om 14.00 uur 
Kaarten, kienen, scrabble en rummikub - Gratis koffie en taart. 

 
Donderdag 6 oktober: Wandeling ‘Walsbergen’ te Melkwezer. Afstand: 7 km. 

De wandeling loopt door het mooie natuurgebied ‘Walsbergen’. Het biedt bijzonder 
mooie uitzichten - Deelname: gratis. 

Start wandeling: Parking aan de Kerk - Dorpstraat, 64 te Melkwezer om 13.30 u. 
Vertrek met auto: P.C. van Neerlinter om 13.15 uur - Bijdrage om mee te rijden: 1€. 
  

Maandag 10 oktober: Film ‘Death on the Nile’ om 14 u in De Kruisboog te 
Tienen.  Zie voor meer informatie de flyer bij het OKRA-tijdschrift van september. 

 
Donderdag 13 oktober: Korte wandeling in Neerlinter om 14.00 u(3,5 km) 
 

Dinsdag 18 oktober:  Samenkomst in het Parochiecentrum om 14.00 uur. 
Kaarten, kienen, scrabble en rummikub - Gratis koffie en taart. 

 
Donderdag 20 oktober: Wandeling ‘Vlooybergtoren’ - Tielt-Winge (6,5 km) 
De Vlooybergtoren in Tielt-Winge is een ijkpunt en attractie in het Hageland, die geen 

gelijke kent. Deze bizarre zwevende trap leid je naar een platform dat je een prachtig 
panoramisch uitzicht biedt. 

Start van de wandeling: Huize Hageland, Oude Pastoriestraat, 22 te 3390 Tielt-Winge 
om 13.30 uur.  
Vertrek met de auto in Neerlinter aan het PC om 13.00 uur - Meerijden met de auto: 2€.  

Donderdag 27 oktober: Dansnamiddag in Hangaar 44, Steenbergestraat, 44, 
3380 Glabbeek van 14 tot 17 uur - Inkom: 5 € voor leden en 7 € voor niet-leden.  
Kaarten kunnen besteld worden door overschrijving op de rekening van OKRA-

Neerlinter. 

                                          ---------------------------------------- 

PETANQUE:  Tot eind september wordt elke dinsdag en donderdag om 18.00 uur 
petanque gespeeld en vanaf begin oktober om 14.00 uur op het speelplein in de 

Droogstraat te Neerlinter.  

FIETSEN: Tot eind september wordt elke maandag gefietst met OKRA-Wommersom.  
Vertrek aan de kerk van Wommersom om 18.00 uur. 

                                          ----------------------------------------- 
 
NOTEER NU AL IN JE AGENDA!!  

Op 15 november 2022 maakt OKRA-Neerlinter een busuitstap naar TRAIN WORLD & 
EXPO ROYALS in Schaarbeek. 

Voor alle informatie over deze uitstap verwijzen we naar de speciale flyer die bij het 
OKRA-tijdschrift van de maand september is gevoegd. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor bijkomende  info  in verband met deze activiteiten: 
  - sere.herman@scarlet.be  -  tel: 016/820007  (teamleider) 

  - suzanne.minart@telenet.be  - tel: 0495/177352(administratief verantw.) 
  - freddy.steenwinckel@skynet.be - tel: 011/785460 (financieel verantw.) 
  - hugo.sprimont@telenet.be  - tel: 011/782341 (verantw. korte wandelingen) 

  - omer.dusart@telenet.be - tel: 011/780438 (verantw. petanque) 
  - leopold.thomas@telenet.be - tel: 011/781147 (verantw. petanque) 

Rekening van Okra-Neerlinter: 979-5842061-47 of Iban BE22 9795 8420 6147 
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