Wij organiseren elke maand een feest
waar onze leden kunnen genieten van
een warme maaltijd. Een babbel en
ontspanning zijn ook van de partij.

Zoals de
voorgaande jaren
biedt de regio
ieder maand
interessante
voordrachten aan
van de Okra
academie..

Samen
naar de
film gaan, uit eten gaan, daguitstappen
maken enz..
Dit jaar komen aan bod:
Voor de sportieve
55 plussers
hebben we elke
maand een
wandeling en een
fietstocht.

Franck, een uitzonderlijke Antwerpse
familie.
Nuttige insecten in de tuin.
Van Brussel tot Bagdad: de plaats van
islam in onze samenleving.
Franciscus, paus met een erfenis.
De innerlijke keuken van het Vaticaan.
Verder worden er nog verschillende
andere actuele onderwerpen gebracht
door bekende sprekers

Wij zijn een open, Kristelijke,
respectvolle en actieve beweging. De
beginletters van deze woorden vormen
de naam OKRA.
Alle leden van Okra krijgen maandelijks
een Okra-magazine en alle plaatselijke
info via een krantje.
Nu lid worden en je bent het tot 1 januari
2019 en je krijgt er nog een heerlijke fles
Okrawijn bij, doen dus!

Info

Enkele activiteiten:

Samen op bedevaart naar Gaverland op
5 oktober, te voet, met de fiets of auto.

Zondag 19 november bezoeken we het
mooie centraal station in Antwerpen.

Op 29 november gaan we naar toneel:
De tante van Charlie in zaal Elckerlyc.

Don Bosco en Moretusburg
Okra geeft in haar werking op een
eigentijdse wijze de evangelische
waarden gestalte: naastenliefde,
solidariteit en rechtvaardigheid. Zij geeft
voorrang aan en zet zich in voor de
zwaksten, heeft respect voor elke mens
als persoon, respect voor de natuur, stelt
zich open voor dialoog met anderen.

Moretusburg

Zij brengt door haar activiteiten mensen
samen, schept ontmoetingskansen,
bevordert het onderlinge contact, wil
daar een thuisgevoel geven en mensen
een aangename tijd bezorgen.

Maria Noens
03 288 18 98

Zij ondersteunt de nieuwsgierigheid, de
honger naar weten en begrijpen.

Don Bosco
Frans Vervoort
03 828 41 23

