
Ontmoetings- en startmoment  

OKRA Tuilt-Stokrooie op 

donderdag 24 maart 2016 om 14 uur 

 in zaal “Biekaar”, Sint-Jozefsplein 8 

Men kan ter plaatse lid 
worden van OKRA. 
 

Lidgeld   € 23  
2de lid gezin  € 15 
Bewoner WZC  € 10 

Programma 

We starten de namiddag met een hartelijke ontvangst.    

Nadien volgt er een voorstelling van de OKRA werking en een 

greep uit het programma 2016 van OKRA Tuilt-Stokrooie. 

Tenslotte biedt OKRA Tuilt koffie en versnaperingen aan en is er      

voldoende tijd voor kennismaking, verkennende gesprekken       

en ontmoeting.  

Hartelijk Welkom 

Ben je 55+ en heb je zin in een      

aangename en boeiende namiddag? 

Kom dan zeker een kijkje nemen 
want iedereen is welkom!  
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OKRA in Hasselt biedt een ruime waaier aan activiteiten: 
 

 Vormingsactiviteiten:  

 Leden– en infobijeenkomst 

 Culturele activiteiten: 

 Daguitstappen 

 Toneelvoorstellingen 

 Concerten, films 

 Tentoonstellingen, musea 

 Creatieve activiteiten 

 Sportieve activiteiten: 

 Wandelen 

 Turnen en dansen 

 Fietsen 

 Ontspanningsactiviteiten: 

 Praatcafé met gezelschapsspelen 

 Feesten 

 Reizen  

Kom vrijblijvend eens proeven van 
volgende open aanbod! 

 

 Academie:  

12/04 Muzikale trip “Back to the sixties” 
door radiomaker Marc Brillouet. 

om 14 uur in zaal Kermeta, Kermt. 

€ 5 OKRA-leden    € 8 niet-leden 

Info: 0493/69 50 18 (Mathieu) of 

of 0478/50 42 67 (Paul) 
 

 Crea:  

 Breicafé (iedere maandag)  

 Samen gezellig breien of haken. Het 

 traint je hersenen en je wordt er  

 vrolijker van. 

 Crutzenhof, Oude Kurinerbaan 93 

 Contact: Annemie: 011/25 69 11 

OKRA 

een vereniging van, voor en door actieve 55 plussers. 

Gewestvoorzitter Hasselt:  

Greet Veulemans, Sluisstraat 8 011 22 20 06 

OKRA Team Tuilt-Stokrooie:  

Willy Reynders, Gladiolenstraat 24  0477/78 50 08 

Ronny Vandekerkhof, Rakerstraat 7 0485/49 00 82 

Ria Coenen,  Sint-Amandusstraat 64 0478/20 26 47 

Ook zin om een handje te helpen of een   

activiteit te organiseren? 
 

Neem contact op met het bovenstaande OKRA Team  
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Bezoek ons tijdens het ontmoetingsmoment, doe 

mee aan de open activiteiten of neem vrijblijvend 

contact op met iemand van ons OKRA team: 
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