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Het bestuur wenst aan alle leden en hun familie

een Zalig Kerstfeest
en een gezond, vredig, zinvol en oongenoom ?Otg

BETALEN LIDGELD 2018
Het einde van 2017 nadeft. Tijd dus om het lidgeld voor 2018 te betalen.
Het lidgeld is ongewijzigd:

Gezinslid lid: 15 €
Hoofdlid: 23 €
Lid dat in een rusthuis verblijft: 10 € Bijlid 5€

Het lidgeld gaat deels naar OKRA Nationaal, deels naar OKRA regionaal.
De trefpunten ontvangen 5 € per lid.
Mogen wij vragen om het lidgeld bij voorkeur te betalen met bijgevoegd
overschrijvingsformulier via bank of post. Er kan ook contant betaald worden op het
bureel op maandagvoormiddag of op het kerstfeest.
De sportievelingen onder ons kunnen ook al de 8€ voor de verzekering mee storten.
Wil er dan wel voor zorgen dat dit duidelijk in de mededelingen staat.
Mogen we vragen aan de bijleden die een mail adres hebben om dit via mail door te
geven naar rita.hoekman@belgacenn-net. Zo kunnen we de bijlage digitaal bezorgen.

TE ONTHOUDEN DATA
Kerstmarkt in Antwerpen op 13 december 2017.
Afspraak om 10:00u in de stationshal onder het paneel met de vertrektijden. Zorg zelf
voor je treinticket.
Kerstfeest 19 december 2017
Waar? Prinsenzaal Prinsenhof 39A
Wanneer? 10:30 eucharistieviering bij de paters Karmelieten in de Burgstraat
11:30u aperitief en middagmaal 25€ (deuren open vanaf 11:00u)
8€ (deuren open vanaf 14:00u)
1430 kerstfeest
lnschrijven en betalen ten laatste op 11 december.
De mooiste melodieën van de laqe landel 8 maart 2018 Wieze
lnschrijven EN BETALEN ten laatste op 8 januari 2018 Prijs: 47€

OKRA ACADEMIE
9 januari 2018 Oost-Vlaamse vertellingen door Veerle Ernalsteen
Prinsenzaal Prinsenhof 39A 14:30u - 17:00u
6 februari 2018 De bedreigde vrijheid: uw vrijheid van meningsuiting in gevaar door
Johan Op de Beeck.
Prinsenzaal Prinsenhof 39A 14:30u - 17:00u

REISBEURS 11 ianuari 2018lCC Citadelpark 14:00u
NIEUWJAARSCONCERT PROMENADEORKEST I 1 februari 2018
Waar? Muziekcentrum De Bijloke
Wanneer? 15:00u (deuren open 14:30u)
Kaarten besteld en betaald voor 15 januari 2018. Prijs 1 1€

NIEUWJAARSDRINK 23 JANUARI

201 8

Waar? Prinsenzaal Prinsenhof 39A
Wanneer? 14:30u
Prijs? 8€
We klinken op het nieuwe jaar en wensen elkaar het allerbeste toe. Na een
namiddag vol muziek sluiten we af met lekkere rozijnenboterhammen.
lnschrijven op het bureel op maandag tussen 9:30u en 11:30u of door storling op
BE51 8900 14087562. Graag een seintje vooraf.

FILMNAMIDDAG lN DE SPHINX 1 februari 2018
Elke eerste donderdag van de maand is er in de Sphinx een filmnamiddag voor
senioren. De film begint om 14:00u met een inleiding door Roel Van Bambost. Na de
film is er koffie en taart. Vermoedelijk speelt op 1 februari "Darkest'Hour", maar dit
staat nog niet vast.
Prijs: 12€le betalen via overschrijving op BES1 8900 1408 7562 (graag seintje
vooraf) of op het bureel voor 26 januari 2018.
We komen samen aan de ingang (bushalte) om 13:45u

TONEEL TE GENTBRUGGE: "EEN SUPERDUIVE" 25 februari 2018

Toneelgroep Margrietje speelt "Een Superduive
Waar? Vierde Zaal Driebeekstraat 2 te Gentbrugge (naast stedelijk dienstencentrum)
Te bereiken met bus 3, bus 9 en tram 2
Prijs: 10€ te betalen via overschrijving op BE51 8900 1408 7562 (graag seintje
vooraf,) of op het bureel op maandagvoormiddag. Reserveren en betalen ten laatste
op 19 februari 2018

