jaargang 1 - augustus 2022

OKRA, OOK VOOR JOU!
4-Maandelijkse nieuwsbrief uitgegeven door OKRA-streekpunten Ieper en Kortrijk
Deze nieuwsbrief verschijnt in de maanden april, augustus en december en
informeert jou over de komende ledenactiviteiten en ledenvoordelen.

NIEUW!
Beste OKRA-lid,
Mogen we je als OKRA-lid noteren als gratis abonnee
van onze digitale nieuwbrief die je nu in primeur
ontvangt? Hij staat boordevol boeiende activiteiten en
voordelen! Hiermee willen we je nog beter informeren.
We nodigen je graag uit om verder te lezen en te
ontdekken wat er zoal te beleven valt de komende
weken.
Wens je dit toch niet te ontvangen? Dan kan je
uitschrijven door een mail te sturen naar
ieper@okra.be of kortrijk@okra.be.

PRAKTISCH!
De digitale nieuwsbrief
verschijnt 3 maal per jaar in de maanden
april, augustus en december en is gratis.
is een aanvulling op het papieren katern
dat verschijnt in het OKRA-Magazine.
informeert jou over alle regionale en
provinciale activiteiten waar jij en alle
OKRA-leden kunnen aan deelnemen.

LEDENVOORDEEL
Jouw lidkaart is geld waard!
Op vertoon van je OKRA-lidkaart krijg je
gratis toegang tot de Jaarbeurs in de
Expohallen in Roeselare
op maandag 7 november en
woensdag 9 november 2022.
Kom zeker ook eens langs bij de OKRA-stand!
Dankzij jouw lidmaatschap, spaar je 7 euro
toegangsprijs uit!

volg ons ook op FB: OKRA regio Ieper en OKRA regio Kortrijk

BLOEMSCHIKKEN
Workshop bloemschikken

6 september - CC Den Briel, BRIELEN
13 september - CM Beneluxpark, KORTRIJK

Wanneer:
14 uur, deuren open om 13.30 uur
Deelnameprijs:
6 euro OKRA-leden, 10 euro niet-leden
inclusief koffie/water en extra opvulmateriaal
betalen via overschrijving na inschrijving
Zelf meebrengen:
Bloemen, oasis en schaal
(uitgebreide lijst wordt bezorgd na inschrijving)
Inschrijven:
tegen 01/09 voor Brielen of 08/09 voor Kortrijk
ieper@okra.be / kortrijk@okra.be / 056 52 63 53

CREA KERST
Wanneer:
14 uur, deuren open om 13.30 uur
Deelnameprijs:
6 euro OKRA-leden, 10 euro niet-leden
betalen via overschrijving na inschrijving
Zelf meebrengen:
uitgebreide lijst wordt bezorgd na inschrijving
Inschrijven:
tegen 18/10 - kortrijk@okra.be / 056 52 63 53

27 oktober
CM Beneluxpark, KORTRIJK

OOK DE MOEITE
Voordracht en degustatie bubbels
2 december - CM De Leet, IEPER
9 december - CM beneluxpark, KORTRIJK
Demo feestelijke dessertglaasjes
2 december - CM Beneluxpark, KORTRIJK
9 december - OC Den Elver, ELVERDINGE
Meer info volgt (prijs, uur,...)

Contact: kortrijk@okra.be of ieper@okra.be

VOORDRACHTEN
STREEKPUNT KORTRIJK
Programma najaar 2022:
11 oktober: Heidi De Pauw (Child Focus) Geen paniek! Waarom we onze
(klein)kinderen met een gerust hart
kunnen loslaten
8 november: Jacques Lesage - het
Assisenhof, Theater van gerechtigheid?
13 december: Sabine De Vos Traliemama's
Locatie:
Theatercentrum, Otegemstraat, ZWEVEGEM

VOORDRACHTEN
STREEKPUNT IEPER
Programma najaar 2022:
13 oktober: Geert Naessens - Weerzeggerij
17 november: Jacques Lesage - het
Assisenhof, theater van gerechtigheid?
8 december: Hans Geybels - Christelijke
Volkscultuur in Vlaanderen
Locatie:
Auditorium P.Z.H. Hart, Poperingseweg, IEPER

PRAKTISCH
Deelname voordrachten ACADEMIE:
6 euro OKRA-leden, 10 euro niet-leden
Inclusief koffie
Voor de voordrachten hoef je niet op
voorhand in te schrijven
Meer info: kortrijk@okra.be of ieper@okra.be

Contact: kortrijk@okra.be of ieper@okra.be

OKRA-SPORT+
Dagtochten voor de stevige stapper
Groepswandeling van 20 km
Aanvangsuur 10 uur
breng je eigen pick-nick mee
20 september in Kruiseke/Wervik
15 november in Sint-Janskappel (Fr)
1 euro voor leden OKRA-SPORT+
1,50 euro voor OKRA-leden
2 euro voor niet-leden

CULTUURCLUB
Cultureel ledenvoordeel in Kursaal Oostende.
OKRA-leden genieten van een korting van 10%
per ticket op deze voorstellingen:
2022
- 21/09 The Rocket Man
- 14/10 The Glenn Miller Orchestra
- 23/10 Belgian National Orchestra
- 11/12 Antwerp Symphony Orchestra
2023
- 06/01 Ein Abend in Wien
- 13/01 Bowie Live
- 29/01 Orchestre Philharmonique Royal
de Liège
- 19/02 Brussels Philharmonic - V. Radiokoor
- 25/02 Queenz of Piano
- 19/03 Symfonieorkest Vlaanderen
- 24/03 Frank Boeijen
- 23/04 Casco Phil
- 09/06 Stef Bos
Locatie: Kursaal Oostende
Hoe claim je jouw korting? Bestel je tickets op
www.kursaaloostende.be/promo
Kortingcode: OKRA

OPROEP!
OKRA en OKRA-SPORT+ zijn steeds op zoek
naar gedreven vrijwilligers die zich willen
inzetten voor anderen.
Heb je talent voor één van onderstaande
zaken en je wil dit verder ontplooien?
Ben jij het die graag goede foto's neemt?
Mensen wegwijs maakt met hun
smartphone? De stille kracht achter de
website? Stippel jij fiets- of wandelroutes
uit? Ben je een organisator, een
administratief talent of punctuele
schatbewaarder?
Dan ben je bij ons aan het goede adres.
Neem dan contact met ons op.

Contact: kortrijk@okra.be of ieper@okra.be

