SENIORENVERENIGINGEN
IN HALEN

OKRA
OKRA is een vereniging van, voor en
door 55-plussers. De vereniging biedt je
tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen activiteiten
te doen. Daarbij krijg je de kans om je
talenten te ontplooien en blijf je actief.
Voor OKRA zijn solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid zeer belangrijk. Kwetsbare
groepen krijgen daarbij extra aandacht.
OKRA HALEN
 Lut Stappaerts
E lut.stappaerts@skynet.be
OKRA ZELEM
 Daniëlle Deferm
T 013 44 24 71
OKRA SPORT
 Simonne Biesmans
T 013 44 19 48
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FAMILIERAAD ST LAMBERTUS
BUREN ZELEM
Sint-Lambertus’ Buren is een uitgestrekte woonzorgcampus in een groene omgeving, op wandelafstand van de dorpskern van Zelem. De campus biedt een
waaier aan opvangmogelijkheden voor
zowel actieve als zorgbehoevende senioren. De verscheidene woon– en zorgvormen kunnen naadloos op elkaar
aansluiten en verzekeren je van een
zorgeloze oude dag waarin jij centraal
staat. De Familieraad St Lambertus Buren Zelem bestaat uit een aantal vrijwilligers (meestal familieleden van de bewoners van de zorgcampus). Zij organiseren een aantal extra activiteiten voor
de bewoners zoals bijvoorbeeld modeshows, optreden fanfare, kerstfeestje,
…
Contact
Paul Gerst
T 013 31 24 65

VIEF

NEOS

Vief is een vereniging van en voor 50plussers en gepensioneerden. De vereniging organiseert allerhande activiteiten, gaande van vorming en educatie
tot culturele uitstappen, reizen, creatieve ateliers, sport en beweging, ontmoetingsmomenten, ... Het is de ideale plek
om andere 50-plussers en gepensioneerden te ontmoeten en samen deel
te nemen aan activiteiten.

Neos staat voor ‘NEtwerk van Ondernemende Senioren’. Iedereen die zich onder deze noemer terug kan vinden, is
welkom bij Neos. Het publiek van Neos
bestaat uit ongeveer de helft gewezen
zelfstandigen en de helft kaderleden,
ambtenaren, bedienden, … Leeftijd
speelt geen rol. De meeste leden zijn
echter niet meer beroepsactief.

Ook als vrijwilliger ben je welkom bij
onze vereniging. Je krijgt er de kans om
je ervaring, kennis en vaardigheden in
te zetten binnen het verenigingswerk.
Vief komt op voor jouw belangen en die
van alle gepensioneerden en ouderen
uit onze vereniging.

Elke Neos-club heeft een uitgebreid en
gevarieerd programma en organiseert
diverse activiteiten zoals lezingen, optredens, concerten, quizzen, sportactiviteiten, reizen, …
Contact
Willy Neven
T 013 44 24 51

Contact
Roger Bex
T 013 44 29 14
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