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Datum: donderdag 5 september  

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

Riet en Leo  

Rustige avond  

 

De okapi opent terug zijn deuren 

Moment om  leuke 

vakantieverhalen en foto’s uit te 

wisselen  

Datum: donderdag 12 september   

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

 

 

 

 Linda en co 

Rustige avond, 

Gezellig iets drinken, kaartje 

leggen en wij draaien zeker 2 van 

jouw verzoeknummers! 

Datum: donderdag 19 september  

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

Julie en co 

Film avond in de okapi.  

Er is popcorn te koop € 1,00 voor een zakje 

 
Datum: donderdag 26 september  

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

 

 

 

 

 Nico en co 

Rustige avond, 

Gezellig iets drinken, kaartje 

leggen en wij draaien zeker 2 van 

jouw verzoeknummers  

Datum: donderdag 3 oktober  

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

 

 Gilles en co 

 

Rustige avond, 

Gezellig iets drinken, kaartje 

leggen en wij draaien zeker 2 

van jouw verzoeknummers 
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Datum: donderdag 10 oktober  

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

 Nico en co  

Rustige avond, 

Gezellig iets drinken, kaartje leggen 

en wij draaien zeker 2 van jouw 

verzoeknummers  

Datum: donderdag 17 oktober  

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

 

 Julie en co 

Kaasavond in de okapi!  

 

Zie inschrijvingsstrookje aan het einde van dit 

boekje. 

 
 

3 euro voor een kaasplankje. 

 

 

Laatste moment om in te schrijven is op 

donderdag 10 oktober. (beperkt aantal 

inschrijvingen!) 

Datum: donderdag 24 oktober  

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

 Gilles 

Rustige avond, 

Gezellig iets drinken, kaartje leggen 

en wij draaien zeker 2 van jouw 

verzoeknummers 

Donderdag 31 oktober  

 

Okapi gesloten wegens 60 uren! 

 



 

 

 

Inschrijving strook “kaasavond” 

Ik schrijf mij in voor de kaasavond op 

donderdag 17 oktober 2019 om 19u00 

 

Mijn naam is: 

……………………………………………….. 

Ik betaal hierbij 3 euro voor een 

kaasplankje. 

 

Inschrijven voor donderdag 10 oktober 

OPGELET: beperkt aantal inschrijvingen!!! 

Wie eerst is, is eerst ingeschreven en enkel 

voor leden met lidkaart! 

 

Bewijs bon: betaling “kaasavond”                

 

Op naam van 

 

 

……………………………………………. 

Handtekening verantwoordelijke van de 

avond in de okapi. 

 

 

 

Dit briefje meebrengen naar de kaasavond!  

 

 

 

 

 

 

 

 


