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Bestel je lidkaart voor 2020!  

okapi 

(Verplicht! € 5,00 ) 
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Lidkaart okapi verplicht voor iedereen  

Vraag ze op tijd aan!  (€ 5,00) 

Lidkaartstrookje achteraan in Boekje. Afgeven 

samen met 5 € aan verantw. achter de toog  

Datum: donderdag 7 november  

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

 Ann & co 

Rustige avond, 

Gezellig iets drinken, kaartje 

leggen en wij draaien zeker 2 

van jouw verzoeknummers! 

 

 

 

Datum: donderdag 14 november 

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

 

 Julie en co 

We gaan gezelschapspelletjes spelen en 

kaarten 

 

Datum: donderdag 21 november 

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

 

 Gilles 

Rustige avond, 

Gezellig iets drinken, kaartje 

leggen en wij draaien zeker 2 

van jouw verzoeknummers! 

Datum: donderdag 28 november  

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

 

 Riet 

Inschrijven lidkaart 2020 

 Rustige avond, 

Gezellig iets drinken, kaartje 

leggen en wij draaien zeker 2 van 

jouw verzoeknummers! 
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Datum: donderdag 5 december 

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur  

 

 Julie en zwarte pieten 

 

 

Hij komt, hij komt, 

de lieve, goede Sint. 

Mijn beste vriend, jouw beste vriend, 

de vriend van iedereen! 

De sint komt op bezoek in de okapi! 

 

 
Datum: donderdag 12 december 

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 19 december 

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur 

 

  Gilles 

Rustige avond, 

Gezellig iets drinken, kaartje 

leggen en wij draaien zeker 2 

van jouw verzoeknummers! 

 

Lidkaart!!!! 

 

Donderdag 26 december  Okapi gesloten  
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Deze week: de warmste week  
Zie lokale activiteiten  

Schrijf alvast in jullie nieuwe agenda voor 

2020 

 

Datum: donderdag9 januari 2020 

Waar: okapi 

Wanneer: 19 uur tot 22 uur 

 

Nieuwjaarsreceptie 

 

Kom langs voor een lekker aperitief, een hapje 

en een leuke babbel!  

Okapi leden 2 welkomstdrankjes!  

Die avond geen nieuwe inschrijvingen mogelijk!   
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Aanvraag lidkaart 2020 

voor de 

donderdagavonden in de 

Okapi. Graag invullen en 

afgeven tegen 13 

december aan verantw 

van dienst .   

Zo ben je zeker dat je je 

kaart tegen de 

nieuwjaarsreceptie hebt!  

De kaart kost 5 euro,  

Ben je jarig mag je een 

drankje bestellen tot 1.60 € 

Ook krijg je korting op 

bepaalde activitieiten. 

 Lidkaart is verplicht voor 

iedereen.    

Je kan ook een lidkaart 

aanvragen via mail. 

Riet.foriers@alderande.be  

Bewijs van betaling (goed bijhouden)  

VOORNAAM: ……………………………………………………………… 

NAAM:……………………………………………………………………... 

VOORZIENING:…………………………………………………………...... 

Telefoon nummer ingeval van nood: ……………………….. 

Kleur bolletje 

Ik wil wel op een foto staan o 

Ik wil niet gefotografeerd worden o 

VERJAARDAG: …………../…………………../……………… 
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