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Nieuwsbrief   
 

Onder de torens 

 

Voorwoord 
 

De herfst schudt de bomen kaal maar dàt laten wij niet aan ons hart komen want er staat heel 
wat te gebeuren, zie maar de agenda. 

 
Agenda : 

November 
 

- Maan. 8 : - Fietsen 
- Woe. 10 : - Ledenvergadering 
- Vrij. 12 :   - Dansen 
- Woe. 17 : - Kaarten of rummycub, enz... 
- Don. 18 :  - Wandelen 
- Vrij. 19 :   - Dansen 
- Woe. 24 : - Kaarten of rummycub,  enz... 
- Don. 25 :   -Regioquiz in De Roosenberg 
- Vrij. 26 :    - Dansen 
 

December 
 

- Vrij. 3 :     - Dansen 
- Vrij. 10 :   - Dansen 
- Woe. 15 : - Viering en Kerstfeest 

Dansen 
- Line-dance oefenen in de gemeentezaal van 
Duisburg telkens om 13.30 u. 
- Contact : Betty Eyckmans 
             
Ledenvergadering  (Koffietafel) 
-  samenkomen voor een gezellige babbel bij 
koffie of een ander drankje; 
- telkens op de 2de woensdag van de maand, 
indien geen feestdag, in de Gemeentezaal van 
Duisburg. 

Kaarten- of rummycub 
- telkens op de 3de en 4de woensdag van de 
maand, indien geen feestdag, in de gemeentezaal 
van Duisburg; 
- gezellig spelen, daarna koffie, een broodje en 
een koek als toemaatje. 

Kertsfeest 
 

op woensdag 15 december '21 
 

- Na een viering om 11.00 uur in de kerk, is iedereen welkom in de 
gemeentezaal van Duisburg voor het aperitief en het kerstdiner. 

- Aub inschrijven vòòr  1-12-'21 bij Betty, 
via betty.georges@telenet.be   of tel. 0479 359 121 

 en betaling van 30,- € per persoon  op rekening BE71 1030 4925 6769. 

voor de leden van OKRA November en December 2021 
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Noteer alvast op de nieuwe kalender  2022 : 

 

- Vrijdag 7 januari : Driekoningenzingen en OKRA-Kwis 
                                       >>> details volgen ! 

- Dinsdag 11 januari : Nieuwjaarsconcert in Scherpenheuvel 
 - Een muzikale beleving met het jonge orkest FRASCATI,  
    om 10 uur in C.C. Den Egger. 
 - Indien voldoende deelnemers gaan wij met de autobus. 
 - Vertrek aan Pachthof Stroykens om 8.30 uur. 
 - Deelnameprijs : 30,00 €, bus inbegrepen, 

op rekening BE71 1030 4925 6769. 
 - Aub inschrijven bij : Betty - betty.georges@telenet.be -  
          - tel. 0479 359 121 

- Zaterdag 12 februari : Operette "Tsarewitsch" 
 - In Heist op den Berg. 
 - Indien voldoende deelnemers gaan wij met de autobus. 
 - Vertrek aan Pachthof Stroykens om 13.30 uur. 
 - Deelnameprijs : 30,00 €, bus inbegrepen. 

op rekening BE71 1030 4925 6769. 
 - Aub inschrijven vòòr 11.11.21 bij :  Lucie  - lucie.herbos@telenet.be 
                - tel. 0474 227 010 
 - Het verhaal : "Der Tsarewitsch", één van de bekendste operettes van Franz 
Lehar gaat over Ajoscha, de Tsarewitsch, zoon van de Tsaar, die een streng en sober leven 
leidt. Het is onder andere verboden dat een vrouw zijn vertrekken betreedt. Omdat het 
echter de bedoeling is dat hij ooit trouwt, wil men hem toch met een vrouw in contact 
brengen...de rest van het verhaal kom je op 12.02 te weten.  
 

Contacteer OKRA Trefpunt Duisburg via 

- Marcel Roeykens - e-adres :  marcel.roeykens@skynet.be 

- Betty Eyckmans - e-adres : betty.eyckmans@telenet.be 

- Lucie Herbos - e-adres : lucie.herbos@telenet.be 

 


