
 

 

Vrijdag 17/1/2020 : 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 enthousiaste zangers met diverse  muzikale ach-

tergronden. 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 31/1/2020 : vergadering contactpersonen om 14 uur        

in vergaderzaal ‘Ons Huis’. 

 

 Na betaling worden de nieuwe lidkaartzegels 2020 aangebracht 

en onze sportleden krijgen eveneens een sportzegel voor 2020      

die je op je (huidige) lidkaart kan kleven.  

Het bestuursteam werkte inmiddels een aantrekkelijk jaar-

programma voor 2020 uit.                                                        

In januari bezorgen we u deze nieuwe jaarprogramma brochure, met 

daarin alle activiteiten alsook nuttige adressen en telefoonnummers 

van uw team en contactpersonen, de websitegegevens  enz.   

  

OKRA trefpunt Sint-Jozef  Tereken                                             

rekening nummer:   BE12 7755 9391 8792 

    LIDGELD 2020:       

Alleenstaande : 25 €                                                                                                                       

Gezinsbijdrage: (alle leden van het gezin wonend op hetzelfde adres): 42 €                                          

Bewoner van woon- en zorgcentrum( rusthuis) : 10 € en ook voor de nog thuis    

wonende partner: 10 € .  Aanvullend lidgeld OKRA-sport 8 € (terug betaalbaar door 

uw mutualiteit)    ( OKRA sportzegel is verplicht zelfs als men lid is bij een                  

andere sportclub) . Plaatselijke bijdrage ( reeds hoofdlid in een ander trefpunt): 5 €  

 

 

 Beste OKRA– medelid,    

We gaan stilaan de winter tegemoet…..en stappen in een wereld vol 

kristallen, heel voorzichtig en ruiken de geur van de winterpracht en 

genieten opnieuw van de betovering die met Kerstmis op ons 

wacht !!!  

Deze maand zal uw contactpersoon u vragen om uw lidmaatschap 

voor het jaar 2020 te hernieuwen, en de bijdrage  hiervoor te beta-

len ofwel aan uw contactpersoon of via de bank op het rek. nr. van 

ons OKRA trefpunt :  BE12 7755 9391 8792  met vermelding 

namen en betaling lidgeld 2020 en (sportbijdrage 2020)   

(Zie ook achteraan nieuwsbrief voor lidmaatschap gegevens).                

Wij hopen van ganser harte dat wij u ook in 2020 in ons trefpunt als 

lid mogen blijven begroeten, waarvoor hartelijk dank.                   

Even uw aandacht: Het OKRA magazine van deze maand is een  

dubbel nummer, dus in januari geen OKRA magazine, maar wel een 

nieuwsbrief !                                                                          

Graag nodigen we u nu reeds uit naar onze                                  

NIEUWJAARSONTMOETING op dinsdag 7 januari 2020 om 16u           

in zaal Ons Huis.   

We stellen u graag als nieuwe contactpersonen Thérèse DIERICK 

voor, die de wijk van Simone Van Eynde zal overnemen en van           

Noëlla VAN HOVE, zij neemt deel van wijk Danie Dhondt ea over 

(een passend dankwoord en attentie zal aan de uittredende contact-

personen in januari worden aangeboden). 

Zo loopt 2019 op zijn einde….en maken we van de 

gelegenheid gebruik om u een zalige kerst en een                                           

hartverwarmend NIEUW JAAR toe te wensen.                          

SINT-JOZEF TEREKEN 

   December 2019 



 

 

                  Onze activiteiten voor december 

Dinsdag 3/12:  OKRA sport: wandelnamiddag naar Puurs/

Sauvegarde. Vertrek om 13 uur aan de kerkhofparking met eigen 

kostendelend vervoer 3 €/p.persoon. 

 

Donderdag 5/12 : REISBEURS van 11 tot 17u in Feestzaal 

Breughel, Beerveldeln 32 te Beervelde (naast station van Beer-

velde, buslijn 77 vanuit Gent - ruime parking in de buurt !!)          

INKOM GRATIS…STARTMOMENT verkoop reizen…dus wees       

erbij !! Mogelijkheid tot een hapje en drankje tijdens je bezoek aan 

de reisbeurs. 

Dinsdag 10/12 : OKRA ACADEMIE  om 14 uur voordracht       

in DC Den Aftrap, Gerdapark 14 (aan de Abingdonstraat) te     

Sint-Niklaas  ‘Kerst- en wintervertellingen ‘ door Veerle Ernalsteen .    

Vertellingen uit verschillende windstreken : 1001 –nacht, Grimm, 

Vlaamse verhalen e.a. voor een publiek van nu, fris en met een 

lichte draai eraan, kortom een gezellige namiddag met alles erop en 

eraan. Bijdrage : 5 € voor OKRA–leden (met lidkaart); 8 € voor 

niet-leden. Koffie /thee en versnapering inbegrepen 

Dinsdag 17/12 :  Kerstfeest in zaal ‘Ons Huis’ :                       

deuren open vanaf 12u aan tafel rond 13 uur. 

Welkom met een glaasje cava of fruitsap 

Tussendoor sfeervolle kerstliederen ons gebracht door                

FIORI MUSICALI .  FEESTELIJK KERSTMENU :  

                 *  Witloofroomsoep  

                *  Parelhoenfilet met appeltje en veenbes en kroketten  

               *  Kersttronkje met koffie of thee .  

Wijn en water kunnen aangekocht worden.. u aangeboden aan de 

prijs van 27€ ( Zie aparte uitnodiging met inschrijvingsstrook bij de 

NB van november – inschrijven ten laatste 10 december) 

 

Vrijdag 27/12: Vergadering contactpersonen om 14 uur             

in vergaderzaal  ‘Ons Huis’.    

   

OKRA Sint-Jozef ism OKRA-Lijndansgroep Belsele 
op vrijdag  6 -13-20-27  dec  van 11u15 tot 12u45 in 
het Parochiaal centrum,   Hof van Belsele 2.                   
Info bij Danie Dhondt : 0497/94 25 60  

 

 

 TAI CHI :  op woensdagvoormiddag 4/12  en op maandag-

voormiddag 9/12 van 10 tot 11 uur  ism DC De Wilg (in het WZC 

DE SPOELE, Lamstraat 44).Eventuele verschuivingen zijn mogelijk. 

Info bij Danie : 0497/94 25 60. 

HOBBY- en CREA activiteiten  ism Femma.                               

Eerstvolgende club op  maandag 2/12 & 16/12.                               

Aanvang  13u30 in de vergaderzaal van ‘Ons Huis’.     

 

Petanquenamiddagen : op donderdagen 5-12-19  december                                           

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

 KUBB–INDOOR op elke 2de vrijdag vanaf november t/m maart 

van 9u30 tot 12u in de petanquehal De Ster, Lange Rekstraat . 

Dus op 13/12 en 10/1/2020.  Deelnemersprijs 2€/pers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Wij verwelkomen Verstraeten Eddy als nieuw lid van ons trefpunt.                            

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

 Zaterdag 21/12 : De 8e Wase Santawalk  om 18 uur                             

op het Sint-Nicolaasplein. Inschrijven  voor 15 december met in-

schrijvingsstrookje in bijlage . Deelname 6 € p.persoon.               

Ambiance, muziek, en gezelligheid verzekerd voor iedereen !!                     

                             

                                    Januari 2020 

Dinsdag 7/1/2020 : OKRA-sport : Nieuwjaarswandeling,  

Vertrek om 13u30 uur aan de kerkhofparking.   

daarna sluiten  we aan bij de nieuwjaarsontmoeting.                      

 Vanaf 16 uur zijn eveneens alle leden welkom in zaal ‘Ons Huis’ 

op onze NIEUWJAARSONTMOETING ….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 met bijgaande inschrijvingsstrook              

(inschrijven tegen 4 januari ) aan 5 euro p.pers. 

(welkomdrankje &  drankbonnetje en hapjes incl.)…            

we maken er terug een gezellige ontmoeting van !!   


