
 

 

                  

                    Korte vooruitblik  februari  2020    

Dinsdag 11/2 : OKRA sport : Winterwandeling 

Maandag 17/2 : Info en Bingo namiddag                                  

om 14 uur in zaal ‘Ons Huis’.  

Donderdag 20/2 : OKRA academie : voordracht  om 14 uur 

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

voedsel ! Parochiaal Centrum Sint-Jan te Sint-Niklaas.  

Vrijdag 28/2: vergadering contactpersonen om 14 uur                 

in vergaderzaal ‘Ons Huis’. 

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

Onze oprechte deelneming bij het overlijden op 23 november 

2019   van ons medelid  Gilbert Vandenbranden (81j.)   

echtgenoot van Jenny Moorthamer.  

Onze excuses voor het laattijdig vermelden, daar onze OKRA -

nieuwsbrieven voor december al gedrukt waren. 

Kerstfeest  17-12-2019 

 

 

Beste OKRA– medelid,         

Wij zijn blij u bij het begin van dit nieuwe werkjaar opnieuw als  
medelid te mogen begroeten. Hartelijk dank voor dit hernieuwd  
vertrouwen! Wij gaan ons best doen om in 2020 dit vertrouwen 
waard te blijven.   

Samen met deze nieuwsbrief ontvang je in een nieuw kleedje, onze 
programmabrochure en jaarkalender 2020, alsook een leuke 
nieuwjaarattentie: de OKRA-TRUFFEL !  

Nieuwjaar: een nieuw begin! (Uit: “Woorden om te bezinnen” 

van Luc VandenAeele)  

Nieuwjaar is een periode van denken aan mensen die je doorheen 
de drukte van elke dag wat uit het oog verloor.  

Nieuwjaar is een periode van wensen gunnen aan elkaar. 

Nieuwjaar is een periode van terugzien en vooruitzien, van onder-
scheid maken tussen wat hoofdzaak en bijzaak is. 

Nieuwjaar is een periode om voor jezelf te weten wat belangrijk is, 
en je van daaruit hernieuwd te geven,  

 

 Wij zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden: 

 Afscheidnemende bestuursleden  !!  
Van Steelant Annie (mede-coördinator) 
Van Den Eynde Simonne–De Rijcke Dora en               
Verheyen Lily-Anne (contactpersonen)    
 
Met heel veel dankbaarheid voor de fijne samenwerking zullen 
wij hen ten gepaste tijd in de bloemetjes zetten. 

       Januari 2020                 

 SINT-JOZEF TEREKEN 

WE WENSEN JULLIE EEN NIEUW JAAR BRUISEND          
EN SPRANKELEND, STRALEND EN SCHITTEREND,                               

GEZOND EN GELUKKIG, ZORGELOOS EN PRACHTIG ! 



 

 

                  Onze activiteiten voor januari 2020 

Dinsdag 7/1 : OKRA sport , Nieuwjaarswandeling, vertrek om 

13u30 aan de kerkhofparking van Tereken. Na deze wandeling  

sluiten wij tegen 16 uur aan voor de nieuwjaarsontmoeting in 

zaal ‘Ons Huis’. Zoals vorig jaar wordt het een gezellige  

kennismaking tussen oudere en nieuwe leden…drinken 

we een glaasje en eten een knabbeltje…en tonen we 

beelden van het voorbije werkjaar...om daarna iedereen 

uit te nodigen tot de komende activiteiten !!!                       

Inschrijven tegen 04/01/2020 aan 5 € p.p. 

(welkomdrankje + drankbonnetje en hapjes)….                     

we maken er terug een gezellige  ontmoeting van !!  

 

OKRA Sint-Jozef ism OKRA-Lijndansgroep Belsele                  

op vrijdag 3-10-17-24 januari van 11u15 tot 12u45                                         

Parochiaal centrum, Hof van Belsele 2.                                             

Info bij Danie Dhondt : 0497/94 25 60 

HOBBY- en CREA activiteiten i.s.m. Femma                            

Eerstvolgende clubs op maandagen 6 & 20 januari                          

Aanvang: 13u30 in de vergaderzaal van ‘Ons Huis’,                                                                                     

Bijdrage 2 € (lid OKRA) (koffie/thee, versnapering inbegrepen).   

 Petanquenamiddagen: op donderdagen 2-9-6-23-30          

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

Ingang: Lange Rekstraat 30. 

 

 KUBB–INDOOR in petanquehal ‘De Ster’ 
op vrijdagen 10/01/20 en 14/02 van 9.30u. 
tot 12 u. Deelnameprijs 2 €/ pers.  

 

 

TAI CHI : op maandagvoormiddagen 6-13-20-27 jan. en  3 febr. 

van 10 tot 11 u ism DC De Wilg  (vanaf half januari in DC De 

Wilg, Lamstraat 23). Eventuele verschuivingen zijn mogelijk.        

Info bij Danie : 0497/94 25 60. 

                             

 

 

 Vrijdag 17/01: OKRA ACADEMIE : NIEUWJAARSCONCERT  

om 14 uur in de H. Familiekerk (aan het Kon.Fabiolapark te Sint-

Niklaas) met  het koor FINE-TUNED … dit zijn een groep enthousi-

aste zangers met diverse  muzikale achtergronden. Zij brengen voor 

ons, klassieke, hedendaagse en  heel sfeervolle muziek. 

Kaarten te verkrijgen aan 12€ OKRA-leden en 15€ niet-leden,  in 

uw trefpunt en bij de contactpersonen vermeld op de flyer of  door 

storting op rek.nr.  BE68 8916 7403 6034 van OKRA ACADEMIE 

Sint-Niklaas en Noord.  

Info:0499/26 57 94 lieve.dierickx53@ gmail.com.                          

Na het concert wordt  u een glaasje aangeboden !! 

 

Vrijdag 31/01: Vergadering contactpersonen om 14 uur                   
in vergaderzaal ‘Ons Huis 

Wij stellen u graag volgende nieuwe leden voor die zich bij ons      

trefpunt Sint-Jozef Tereken hebben aangesloten : 

Van Den Branden Etienne, Van Cauwenberghe Jenny, Verstraeten 

Eddy, Doffemont Francina, Rudy Pirlot , Sebregts Martine,          

Buyle Roger, Van De Voorde Vera, en De Vleeshouwer Martine.  

Hartelijk welkom !! 

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

 

 Programmabrochures OKRA academie en OKRA reizen 2020          
zijn verkrijgbaar bij uw trefpuntbestuur of op het  OKRA-
secretariaat.    Tel: 03/760.38.66       

                

                    AKTIVITEITEN VAN DERDEN 

                Uitnodiging 'Zoalig Sinnekloas’ 

Zondag 5 januari wordt een speciale dag voor Sint-Niklaas.     

Van 10 tot 14u. vindt op de Grote Markt een feestelijke nieuw-

jaarsdrink plaats. In het stadhuis is het opendeur en in de trouwzaal 

loopt - onder de slogan ‘Zoalig Sinnekloas’ - een infomarkt rond de 

plannen en projecten voor Sint-Niklaas in 2020-2025 . 

     Parochiale Impulsavond-nieuwjaarsreceptie                                                     

Vrijdagavond 17 januari 2020 om 20 uur in zaal ‘Ons Huis’.       

Iedereen is uitgenodigd !! 


