
 

 

                                   ONS PRIKBORD 

                         Korte vooruitblik : maart  

Maandag 2/3: Volksspelennamiddag ism WZC H.Hart                     

Dinsdag 17/3:OKRA academie: ‘Een oogspecialist aan het woord’ 

Parochiaal centrum ‘Hof van Belsele’ 2 te Belsele                                                                              

Woensdag 18/3: Sint-Jozefbedevaart met lentewandeling  

Zaterdag 21/3: Gratis Stadswandeling: IN VITRO 19u30 tot 22u30 

Vrijdag 27/3: Vergadering contactpersonen om 14u. 

Dinsdag 31/3: OKRA sport: Inrijfietstocht   

Petanque namiddagen in petanque hal ‘De Ster’ Lange Rekstraat.                          

Donderdagen: 5-12-19-26 maart 

Van links naar rechts : gewezen OKRA voorzitters/teamleiders :          

Marcel Inghels , Honoré Hermans, Annie Van Steelant,                      

en onze huidige teamleider Danie Dhondt. 

 

 

    Beste OKRA– medelid,    

 Onze eerste ‘winter ’ werkmaand zit er op, verleden jaar in januari 

was het nog lichtjes aan het vriezen, maar de voorbije maand 

waanden wij ons niet in ‘de winter’, met temperaturen tot 13      

graden !! De opwarming van de aarde zeker..!? Wij zagen ook geen 

sneeuw, maar daar zullen de meesten onder ons tevreden over zijn. 

Het nieuwjaarsconcert van OKRA academie in de H. Familiekerk 

met het optreden van het koor Fine -Tuned en bijgewoond door 220 

OKRA leden, waarvan 42 van trefpunt Tereken, en dat afgesloten 

werd met een smaakvolle  receptie kon weer iedereen begeesteren  

Onze nieuwjaar ontmoeting was ook weer een schot in de roos, een 

gezellige ontmoeting met 140 leden, die elkaar de beste wensen, 

en vooral een goede gezondheid toewensten, met tussendoor een 

lekker glaasje wijn (of fruitsap) en lekkere belegde sandwiches en 

warme hapjes. ‘t Is toch goed hé bij OKRA Tereken ! 

De petanquers hebben al 5 donderdagnamiddagen het beste  van 

hun kunnen laten zien, waarschijnlijk ook met het oog op een goe-

de finale plaats op het regionale petanque tornooi in augustus, en 

waarom niet  voor de eerste plaats gaan !?  

Nu kijken wij even verder in februari met de info & Bingo namid-

dag, een niet te missen namiddag, waar wij veel kunnen opsteken 

van de nieuwe wegcode, en ook nog ‘voor de gelukhebbers’ met 

mooie Bingo-prijzen naar huis mogen gaan.                                      

Maak uw keuze uit onze volgende activiteiten, en schrijf  ‘indien      

nodig’ tijdig in ! 

Vriendelijke groeten van uw OKRA trefpunt team. 

                               

       Februari 2020               

SINT-JOZEF TEREKEN 



 

 

                Onze activiteiten voor februari 2020 

 

Dinsdag11/2: OKRA sport: Winterwandeling, Haasdonk                

vertrek om 13 u. aan de kerkhofparking Tereken met-

kostendelend vervoer (3 € per persoon). 

 

Maandag 17/2: Info & Bingo namiddag om 14u.                       

in zaal ‘Ons Huis’. Thema: vernieuwing wegcode voor voetgangers 

en fietsers. Deelname : 4 €/pers. Bingo blaadjes zijn ter plaatse 

aan te kopen : 3 € voor  twee Bingo blaadjes.                                                                            

Inschrijven met inschrijfstrookje in bijlage voor 11 februari.  

Donderdag 20/2: OKRA academie om 14 uur : Voordracht,        

‘Eerlijk eten’ door Christiaan Thoen, over verantwoord omgaan met 

voedsel. In 2010 waren er officieel bijna één miljard mensen onder-

voed vooral in het Zuiden. In het Westen daarentegen worden wij 

geconfronteerd met de welvaartziekte obesitas en met een ongelo-

felijke verspilling van water en voedsel! Deze lezing toont aan hoe 

de voedselproductie duurzaam kan worden en hoe wij daar zelf 

kunnen toe bijdragen.                                                               

Waar: In Parochiaal Centrum Sint-Jan , St-Jansplein 2                   

te Sint-Niklaas 

Vrijdag28/2: Vergadering contactpersonen om 14 uur in          

vergaderzaal ‘Ons Huis 

Petanque namiddagen februari :op donderdagen 6-13-20-27      

in de petanquehal ’De Ster’ van 14u tot 17 uur.                                                     

 

 Maandagen 3–10–17 februari & 2 maart                

van 10u tot 11u.                                                        

In Dienstencentrum ‘t Lammeken , Lamstraat  23     

                                                                    

Hobby - en Crea activiteiten i.s.m. Femma:                               

maandagen 3 en 17 februari in vergaderzaaltje ‘Ons Huis’           

aanvang 13u30. Bijdrage OKRA-lid: 2,20 €                                       

Koffie/thee en versnapering inbegrepen. 

 

 

OKRA Sint-Jozef ism OKRA lijndansgroep Belsele                  

op vrijdagen 7-14-21-28 februari van 11u15 tot 12u45               

Parochiaal centrum, Hof van Belsele 2.      

                           

                           ————————————————- 

Maandag 2/3: Volksspelennamiddag ism WZC H.Hart .           

Wij verwachten u in de polyvalente zaal van het WZC H.Hart          

Ingang langs Tereken 14 of Schoolstraat 226 .                               

Aanvang 14u tot +/- 16u30. Gratis deelname met koffie of thee .     

Inschrijven is NIET nodig ! Een diploma + prijs voor de winnaars ! 

Een aanrader voor het beleven van een gezellige spelnamiddag     

samen met de bewoners van WZC H.Hart ! 

                           ————————————————— 

Wij verwelkomen volgende nieuwe leden in ons trefpunt:                                      

Blommaert Theofiel, Blyweert Flor, Maria Van Der Heyden, en 

Liveyns Edmonde. Hartelijk welkom ! 

                            ————————————————— 

TIP: 

Rechtstreeks naar de website van trefpunt Sint-Jozef Tereken:

( Via Google):  www.okrasintjozef tereken.be 

Wens je ook onze digitale nieuwsbrief te ontvangen, vraag dit 

persoonlijk aan per mail naar : alfons.p@telenet.be                    

( dit om de wet voor bescherming van de privacy). 

 

 

Onze oprechte deelneming bij het overlijden op 21-12-2019 

van Lucien De Wree (72j.)weduwnaar van Marcella Delaere.        

Louisa Verreydt (89j.) overleden op 1-1-2020 weduwe van 

Herman Van Sande.  Diana Reynaert (90j.) overleden       

op 9-1-2020 weduwe van Raymond Taeyman .        


