
Bijlage  februari 2009 

Eérst en vooral willen we U en Uw familie een gelukkig 

en vooral een gezond 2009 toewensen en dat het nieuwe 

jaar ons allemaal veel vreugde, voorspoed en een jaar vrij 

van zorgen moge brengen. 

Gelieve alvast de datum van dinsdag 10 maart 

in uw agenda te noteren, want dan is het de 

start van het nieuwe fietsseizoen en de jaar-

lijkse fietswijding om 13.45u. Rond 15.oou is 

er voor iedereen die het wenst,(ook niet fiet-

sers), een pannenkoekenfestijn in de Wissel. 

Het nieuwe kaart– dans– en petanqueseizoen is ook 

van start gegaan, U bent er steeds welkom en je kan nog 

altijd inschrijven voor deze activiteiten. 

 

Op donderdag 5 februari is er om 14.00u  de jaarlijkse 

OKRA ledenvergadering in het C.C. De Wissel. 

Het nieuwe jaarprogramma met de komende activiteiten 

wordt aan de hand van een PowerPoint presentatie aan U 

voorgesteld. Daarna genieten we volop van een film-

montage, geprojecteerd op groot scherm, over de uitstap-

pen en activiteiten van OKRA Zwevezele uit het voorbije 

jaar. Tussenin is er een pauze voorzien. 

Daarna volgt traditiegetrouw de uitgebreide koffietafel. 

Kaarten voor deze namiddag zijn te bekomen bij Uw 

wijkverantwoordelijke aan de prijs van 3 Euro.  

 

Op 12 februari is er in de CM om 14.00u een info-

vergadering over de komende Lourdes reis.(zie bijge-

voegd blaadje. 

Gelieve zeker de datum van vrijdag 27 maart te noteren, 

want dan komt opnieuw de groep GeBaK naar Zweveze-

le. Zij brengen er hun muzikaal programma in de kerk 

van St. Aldegondis. 

 

Op maandag 16 februari is er van uit de CM om 13.30u 

een “stretjeswandeling” georganiseerd door OKRA Lich-

tervelde. Alle wandelaars worden hierop uitgenodigd. 

 

Voor mensen die op 23 april naar Antwerpen gaan voor 

“HOUDEN VAN” vermelden wij dat er als eerbetoon 

aan Joe Harris, er in het tweede deel van de show een 

lange medley van Joe’s liedjes zal worden gezongen door 

Vlaamse collega’s zangers. Voor meer info hierover bel  

naar Antoinette Bonne tel. 051 61 21 40. 

 

Hiernaast is het jaarprogramma afgedrukt, zodat U al een 

idee hebt van wat er dit jaar allemaal te gebeuren staat.

   

We wensen U veel gezonde ontspanning en plezier met 

uw OKRA trefpunt,      
     
     beste groeten,  
     het bestuur 

Beste OKRA lid,  

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.degeldere@versateladsl.be 

website: http://okrazwevezele.net zwevezele 

 
 

FEBRUARI 2009  
  Do. 5   alg. ledenvergadering C.C. Wissel 

  Do. 12   infonamiddag Lourdesreis 

  Ma. 16  “stretjeswandeling” met Okra Lichtervelde 

  Di. 17  Regiowandelen. Aarsele   

MAART 2009 
  Ma. 2  Voordracht met Prof. Ulrich Libbrecht 
  Do.5   Regiokaarting  Schuiferskapelle 
  Di. 10  Start fietsseizoen + fietswijding 13.45u   

  Di. 24  Regio wandeling in Wingene 

  Vr. 27  Vastenbez. met  groep GeBaK  kerk 19.30 

APRIL 2009 
 Vr. 3  Film in de Feniks: “De familie Goetgebeur” 

 Woe. 22 Regiowandelen Ruiselede 

 Do. 23  Halve dagreis 
 Do. 30  Voordracht CM 14.00u 

MEI  2009 
  Di. 6  Regio Fietshappening St Baafs en Wielsbeke 

  Do.7  mei bedevaart  Scherpenheuvel  

  Zo.17 Rerum Novarum  

  Do.28 huwelijks jubilarissen  

JUNI 2009   

   4 tot 9   Lourdesbedevaart   

  Do.11 dansinstuif CC De Wissel  Zwevezele 

  Di.16  Daguitstap fietsen 

  Do.18 Halve– of volledige dagreis 

  Do. 25 Voordracht CM 

 

  AUGUSTUS 2009 
  Vr.21  Groentekaarting Oude Wissel 14.oou  
  Ma.24  Regionaal Petanquetornooi Zwevezele   

   

SEPTEMBER 2009 
   Do.10 Voordracht CM 

  Do.17 ontsp.namiddag i.s.m.  gemeentebestuur    

  Ma 21. Regio wandelen Wielsbeke 

  Do 24  Halve dagreis  
 

OKTOBER 2009 

   Za.3  jaarmis voor de overleden leden OKRA 17.00u 

  Woe.7  Kampioenviering Kaarterclub 

  Di. 13  Regio kaarting in Tielt   

  Ma.19  Regio startdag 

  Do. 22 Prov. wandeling in Dentergem 

   Di. 27 Opendeurdag Fitness Tielt 

  Do. 29 Culinaire reis   

NOVEMBER 2009 
  Ma. 9  Acad. Voordr. Tielt  Prof. A. Vansteenwegen 

  Di. 10  Regiowandelen in Ooigem 

  Do.19 Strato Vani Oostende 

  Di. 24  Regionaal zangfeest Europahal Tielt 

  Woe.25  Senioren dansfeest Europahal Tielt  

  Do. 26  Voordracht CM  

DECEMBER 2009 
  Ma 14  Regio wandeling in Kanegem 

 Woe.Do.& Vr.16-17-18  Kerstfeest  Wissel 13.3ou   



Bijlage  maart 2008 

Beste OKRA lid, 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.degeldere@versateladsl.be 

website: http://www.okrazwevezele.net 

zwevezele 

 Op dinsdag 10 maart is er de start van het fietsseizoen 2009, om 14.00 u op de parking aan 

de Oude Wissel met om 13.45 u de fietswijding door onze pastoor Wilfried Beke. 

 Alle fietsers worden hierop uitgenodigd. Daarna volgt een kleine fietstocht met achteraf pan-

nenkoeken smullen in de Wissel. 

 

Iedereen, ook niet fietsers worden uitgenodigd om reeds vanaf 14.00u de lekkere pannenkoeken te 

komen proeven in de Wissel. 

 

Op dinsdag 24 maart  gaat er een regiowandeling door in Wingene. 

Start aan het Parochiaal Centrum Oude Bruggestraat te Wingene. Inschrijven vanaf 13.30u 

 Voor de volledige wandelkalender zie www.okrazwevezele.net  ->Sport en ontspanning- wandelen.  

  

Op donderdag 27 maart is er om 19.30u, vastenbezinning in de kerk van St. Aldegondis, i.s.m. 

OKRA, KAV, KWB en Parochie.  Een vastenbezinning gebracht door de muzikale groep GeBak. 

Het loont zeker de moeite om naar dit optreden te komen kijken en luisteren. Vier jonge mensen uit 

Limburg brengen ons een eigentijds muzikaal programma. (Zie bijgevoegd briefje). 

. 

OKRA  gaat van 4 tot 9 juni naar Lourdes. 

Indien je wenst mee te reizen gelieve contact op te nemen met E.H. Wilfried Beke coördinator voor 

Zwevezele. De definitieve inschrijvingen moeten gebeurd zijn eind maart.  

Wie graag met het vliegtuig of met de autocar meereist gelieve zich zo vlug mogelijk in te schrijven. 

 

Op donderdag 19 november gaan we naar Strato-Vani in Oostende. U kunt nu al uw naam opge-

ven indien je wenst mee te gaan. Hoe vlugger we kunnen reserveren hoe betere plaatsen we krijgen. 

 

Het Rode Kruis geeft binnenkort een snelcursus eerste hulp bij ongevallen. Iedereen kan deze cur-

sus volgen en in het bijzonder de seingevers bij de fietsers en de verantwoordelijken bij andere sport-

activiteiten. 

 

Wat dacht je van een trip naar Zwitserland -Torgon? 

Een 8-daagse busreis van zondag 21- tot 28 juni naar het mooie Wallis wordt ingericht door Myriam 

Vereecke, wonende in het hotel du Torgon in Zwitserland. 

Zij biedt U deze 8 daagse reis aan voor de luttele som van 585 Euro per persoon in half pension met 

picknick voor ‘s middags.  

Ter plaatse worden verschillende daguitstappen gepland, o.a. boottocht op het meer van Geneve met 

bezoek aan Bouveret, Vevey, Montreux, Villeneuve. 

Bezoek aan een plaatselijke wijnboer, de stad Evian en het middeleeuws stadje Yvoire.  

Ook Gstaad en Gruyere staan op het programma. Een bezoek aan het kasteel van Chillon, naar Italie 

via de Grand St. Bernard pas, enz.… 

Voor meer informatie kunt U terecht bij Hilda Gardeyn (051/ 61 12 57). 

 

Sinds vorige maand is er te Zwevezele in de vroegere Post (naast het gemeentehuis) een sociaal bu-

reau, een aanspreekpunt waar je terecht kunt voor alle sociale zaken. Sofie Roels zal u graag te 

woord staan en helpen bij uw vragen. Binnenkort komt er meer uitleg hierover in het infoboekje van 

de gemeente. 

 

                   vriendelijke groeten en tot binnenkort,   

      het bestuur van Okra Zwevezele 



Bijlage  april 2009 

Beste OKRA lid, 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 
       of  odette.degeldere@versateladsl.be 
website: http://www.okrazwevezele.net 

zwevezele 

 Op vrijdag 3 april om 14.00u gaat de komische langspeelfilm “Ten huize Goetgebuer” door in de 
Feniks te Wingene . De ronduit schitterende vertolkingen en opnames in deze film zorgen ervoor dat 
duizenden mensen zich kostelijk amuseerden met de fratsen van drie ongetrouwde broers en hun Pa-
rijse nichtje. Voor de prijs van 5,00 € per toegangskaart is koffie tijdens de pauze inbegrepen 
Er zijn nog enkele kaarten te bekomen bij Odette (051/61 24 12) en op de dienst Cultuur te Wingene.  

 
Op woensdag 22 april is er een Regiowandeling in Ruiselede, start: Parochiaal Centrum 
‘Den Tap’, Aalterstraat - Ruiselede. Afstanden: 4 en 8 km. Start tussen 13.30u en 14.30u. 
Vertrek gezamenlijk om 13.00u hier op de markt te Zwevezele . 
Op donderdag 23 april  is er onze eerste halve dagreis van het jaar. 

Diegenen die zich inschrijven voor de reis, gelieven op tijd aan de opstapplaats te zijn. We vertrek-
ken om 11.45 u aan V.D.K. voor de ophaalronde en om 12.15 u stipt op het Marktplein. 
Eerst gaan we naar Aalter naar de “Retro”, voor koffie met een stuk bisquittaart. Daarna bezoeken 
we de brouwerij Bosteels in Buggenhout, voor een rondleiding. Deze brouwerij werd opgericht in 
1791 door Everarist Bosteels en is tot op heden reeds 7 generaties in handen van dezelfde familie, 
achtereenvolgens door stichter Everarist, Jozef, Martin, Leon, Antoine, Ivo en Antoine Bos-
teels. Na de rondleiding en het bekijken van een DVD is er tijd voor enkele degustaties van 
hun bieren, o.a. de Tripel Karmeliet, de Kwak en de DeuS. 
Het Kwak bier is genoemd naar Pauwel Kwak die begin 19e eeuw de herberg De Hoorn in 
Dendermonde uitbaatte. Het bekendste bier is de Tripel Karmeliet, dit bier is met een World 
Beer Award in augustus 2008 verkozen als beste bier ter wereld in de categorie hoge gis-
tingsbieren. Nadat we deze heerlijke dranken hebben geproefd, rijden we verder naar de 
“Ros Beiaardstad” Dendermonde voor een rondrit door de stad met gids en een tocht door de 
mooie streek.  
We sluiten de reis af met een gemengde schotel als avondmaal in de “Scaldiana” aan de schelde in 
Rupelmonde. De kosten voor deze reis zijn per persoon: all-inn 32,00 €, zijnde koffie met taart, het 
bezoek aan de brouwerij met degustaties,  rondrit met de bus, gids, avondmaal en drinkgeld chauf-
feur (uitgenomen dranken bij het avondmaal). Als je wenst mee te reizen gelieve onderstaand strook-
je in te vullen en samen met het bedrag aan uw wijkverantwoordelijke te overhandigen.  

 
Op donderdag 30 april is er een voordracht om 14.00u in de bovenzaal van de CM, 

i.v.m. het sociaal project over  huisvesting en woonvormen in onze gemeente. Wat heeft de gemeen-
te te bieden op gebied van woningen, serviceflats, rust- en verzorgingstehuizen voor senioren en be-
jaarden, sociale woningen, zorgcentrum, enz… Hoe zit het eigenlijk met de woonzorg in onze ge-
meente. Deze namiddag is met medewerking van Thuiszorg Centrum. U wordt vriendelijk uitgeno-
digd op deze namiddag, die ons allen aanbelangt. Inkom 1.50 €,  met koffie tijdens de pauze. 
 
Volgende maand op donderdag 7 mei is er onze jaarlijkse meibedevaart. Dit jaar gaan we terug 
naar Scherpenheuvel. Als U wenst mee te gaan op deze bedevaart, kruis het rondje aan op het strook-
je. U hoeft nu nog niet te betalen, dit kunt u doen op de bus naar Scherpenheuvel. De prijs voor de 
bedevaart is op dit moment nog niet bepaald, maar deze zal liggen tussen 25 en 30euro.  
 
                                     vriendelijke groeten en tot binnenkort,   
               het bestuur  

Tel. 051/61 24 12 

       INSCHRIJVINGSSTROOK 
NAAM: …………………………………………….. 

         Wenst mee te gaan op de halve dagreis  met …….pers. aan 32,00 €  p.p. 

  Wenst mee te gaan op bedevaart naar Scherpenheuvel met …… pers. en betaalt later op de bus. 

  (Rondje aankruisen wat van toepassing is)   handtekening………………………………..   

AANDACHT!!!:  



Bijlage  mei 2009 

Beste OKRA lid, 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.degeldere@versateladsl.be 

website: http://www.okrazwevezele.net 
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 Zoals reeds vermeld op de bijlage van april, nodigen we U nogmaals uit op deze zeer belangrijke voor-

dracht van donderdag 30 april  om 14.00u in de bovenzaal van de CM, i.v.m. het sociaal project over  

huisvesting en woonvormen in onze gemeente. Wat heeft de gemeente te bieden op gebied van wonin-

gen, serviceflats, rust- en verzorgingstehuizen, hoe zit het eigenlijk met de huisvestingspremies  en sub-

sidies, het seniorenwelzijn? Deze namiddag is met medewerking van Thuiszorg Centrum, vzw In-Ham, 

rusthuiswerking, OCMW, gemeente- en seniorenraad. Met  Powerpoint- en DVD projecties, panelge-

sprekken en workshops wordt deze interessante namiddag aangevuld.    

Op woensdag 6 mei is er de regionale fietshappening, deze maal in Wielsbeke-St.Baafs. De 

fietsers die zich hebben ingeschreven worden verwacht op de parking van de Oude Wissel. 

Iedereen die een plaats voor zijn fiets op de camion heeft besproken zal om 11.30u aanwe-

zig zijn op de parking, waar we dan na het laden van de fietsen, omstreeks 12.00u samen 

vertrekken naar Sint-Baafs voor het fietsen van twee lussen van ±13 km. 

Op donderdag 7 mei is er onze jaarlijkse meibedevaart. Dit jaar gaan we terug 

naar Scherpenheuvel. Voor de ophaalronde vertrekken we niet aan VDK maar wel van op de 

parking aan de St. Jozefskerk op Den Hille om 11.30u. Met de andere bus vertrekken we dan 

samen van op het marktplein te 12.00u stipt. We rijden rechtstreeks naar Scherpenheuvel waar 

we onze koffie en pannenkoeken nuttigen. Daarna worden we verwacht om 16.00u in de basi-

liek voor de H.mis. Na de mis is er nog wat vrije tijd om wat te wandelen of om een terrasje te 

doen. Daarna maken we een rondrit met de autocar door de mooie streek en we sluiten deze 

namiddag af in Westmalle met een avondmaal (koude schotel). 

Prijs all in: 28,00 €uro (autocar, chauffeur, pannenkoeken met koffie, mis, grote kaars in de kerk en het 

avondmaal). Niet in de prijs begrepen zijn de zelf genomen dranken bij het avondmaal. Aangezien we 

deze maand het Okra magazine een week vroeger kunnen bezorgen dan gewoonlijk, vragen we onder-

staand strookje in te vullen en het bedrag voor de bedevaart nu aan uw wijkverantwoordelijke te betalen 

in plaats van op de bus zoals eerder vermeld. 

 

Op woensdag 13 mei is er een Regiowandeling in Ingelmunster, start: lokaal Aviflora in de 

Kruisstraat.  Afstanden: 4 en 8 km. Start tussen 13.30u en 14.30u. 

Vertrek gezamenlijk met de wagen om 13.00u hier op de markt te Zwevezele. 

 

Op zondag 17 mei wordt iedereen verwacht voor de fietstocht van Rerum Novarum, begeleid door on-

ze Okra wegkapiteins. Men kan er ook deelnemen aan een gezellige wandeltocht. Zie bijgevoegde uitno-

diging van het ACW. 

Ook nog even vermelden dat alle OKRA huwelijkjubilarissen van 2009, verwacht worden op donder-

dag 28 mei om 14.00u in de bovenzaal van het Diensten Centrum in de CM, voor een receptie en aan-

denken hen aangeboden door OKRA Zwevezele . 

Iedereen die graag een dansje doet of eens gezellig bij een drankje of pannenkoek met koffie wil genie-

ten van aangename dansmuziek, kom dan gerust naar onze jaarlijkse dansinstuif, in het CC  De Wissel 

op donderdag 11 juni. U bent er vanaf 14.00 u van harte welkom. Reserveer alvast deze datum in uw 

agenda.    

                                     

      vriendelijke groeten,   

            het bestuur  

Tel. Odette: 051/61 24 12 

       INSCHRIJVINGSSTROOK 

NAAM: …………………………………………….. 

       Wenst mee te gaan op bedevaart naar Scherpenheuvel met …… pers. en betaalt hiervoor 28,00 Euro per pers. 

     handtekening………………………………..   



Bijlage  juni 2009 

Beste OKRA lid, 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.degeldere@versateladsl.be 

website: http://www.okrazwevezele.net 

zwevezele 

 Op donderdag 11 juni tijdens de kermisweek, is er in het C.C. De Wissel vanaf 

14.00 uur terug een “Dansinstuif ”, een gezellige bijeenkomst voor iedereen. Ook 

niet-dansers zijn van harte welkom. U kunt er genieten van een drankje, koffie 

met pannenkoeken naar believen of een andere versnapering. De ganse namiddag 

kan men er genieten van de muziek gebracht door onze eigen  D.J.  

 Inkom 2,00 euro,(een gewone consumptie inbegrepen).  

 

. 

  Even vermelden dat onze jaarlijkse “Groentekaarting”   

doorgaat op vrijdag 21 augustus . Inleg 1,50 €.  

 Hou alvast deze datum vrij. Kaarten zijn nu al te bekomen  bij 

Uw wijkverantwoordelijke. Steun uw vereniging. 

Van harte welkom.     

 

Voor de fietsdaguitstap dienen de fietsers hun inschrijvingsstrookje af te geven ten laatste op 2 juni aan 

Odette,(+ 12 euro voor het middagmaal). 

We vertrekken voor de fietstocht op dinsdag16 juni om 9.00u aan de parking van de “Oude 

Wissel”. We maken een verrassingstocht van een 70 tal km, langs rustige wegen, met diverse 

stops onderweg.  

           

 

 Op donderdag 18 juni gaan we op reis voor een volle dag. We vertrekken ‘s morgens om 6.45u op de par-

king van de kerk op den Hille  en te 7.00u stipt op het marktplein. Er is GEEN ophaalronde !!! 

We rijden richting Haspengouw, maar houden in de voormiddag halt voor koffie 

met croissants. Vervolgens rijden we naar de fruitveiling BFV in St. Truiden voor 

een bezoek met gids. Hier krijgen we allen een appelpakket aangeboden. Na het 

bezoek aan de veiling nemen we het middagmaal in het “Veilinghuis” (soep met 

broodje, kalkoenfilet met groentjes en kroketten, en als dessert een Dame Blanche. 

Na het middagmaal maken we een met gids begeleide busrit door de prachtige 

streek van Haspengouw en houden halt in het fruitbedrijf Vaes voor twee koffies 

met fruittaart. 

We nemen ons avondmaal in gasthof “d’Oude Brouwerij” te Hekelgem (brood met kaas en Serranoham 

en een slaatje).  Prijs: 50 Euro, all-in: autocar, drinkgeld chauffeur, koffie met croissants, bezoek aan de 

veiling, middagmaal, gids op de bus, koffie met fruittaart en het avondmaal. Niet inbegrepen: dranken bij 

het middag- en avondmaal 

      

       

      vriendelijke groeten,   

       het bestuur 

 

 

 

 

 Grote Groentekaarting 

Naam:       .........................................................            wenst in te schrijven voor de dagreis van 18 juni, 

met ………personen en betaalt hierbij ……. x  50 euro. 

      

    handtekening: …………………………….. 



Bijlage  juli –augustus 2009 

Beste OKRA lid, 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.degeldere@versateladsl.be 

website: http://www.okrazwevezele.net 

tel. 051 61 24 12 

zwevezele 

  

Op donderdag 20 augustus is er in Wingene naar jaarlijkse gewoonte een seniorennamid-

dag. Naar aanleiding van het 20jarig burgemeesterschap van Hendrik Verkest wordt dit optre-

den met niemand minder dan Will Tura U gratis aangeboden. Deze namiddag is enkel voor 

senioren van Wingene - Zwevezele. (Voor inschrijven en verdere informatie zie bijgevoegd 

blad of in de infokrant van Wingene-Zwevezele). 

 

Zoals U wellicht al weet gaat onze jaarlijkse “Groentekaarting” door op 21 augustus 2009 vanaf 14.00u. 

in de Oude Wissel. Hartelijk dank aan de mensen die reeds kaarten hebben gekocht als steun aan onze vere-

niging. Indien je nog geen gelegenheid hebt gehad om kaarten te kopen, dan kan je er nog altijd bekomen 

bij uw wijkverantwoordelijke, rechtstreeks bij Odette of op de kaarting zelf waartoe U vriendelijk wordt uit-

genodigd.  

Op donderdag 3 september is er een amusementsnamiddag in het CC De Wissel om 

14.00u met Christoff en Lindsay. Met in het voorprogramma “Les Femmes Uniques”. 

Christoff scoorde tijdens de voorbije maanden hoog met zijn hit “Zeven zonden”. 

Naast nog vele bekende schlagers brengt hij ook nog enkele nummers samen met zijn 

zus Lindsay. Naast dit Vlaamse duo krijgen we ook nog enkele belangrijke diva’s op 

bezoek met de groep “Les Femmes Uniques”. Deze artiesten wonnen o.m. de Cultuur-

prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen. Deze namiddag is een samenwerking van 

OKRA Zwevezele, dienst Cultuur Wingene-Zwevezele, met de steun van de Vlaamse 

Gemeenschap. Kaarten voor deze namiddag kan je nu al bekomen in voorverkoop bij 

uw wijkverantwoordelijke en bij Odette (051-61 24 12), aan de prijs van 5,00 euro, 

koffie inbegrepen. (De kaarten worden nu al aangeboden omdat de bedeling van het 

boekje eind augustus te kort bij het optreden is). 

 

Voor de leden van onze dansclub vermelden we dat de dansavonden terug van start gaan op woensdag 2 

september, zoals gewoonlijk om 18.30u in het C.C. Wissel. 

De kaartnamiddagen worden opnieuw aangevat op woensdag 5 augustus om 14.00u. in de Oude Wissel. 

 

Er is ook nog voor de wandelaars onder ons op 6 juli een wandeling van 6 km. in Emelgem. Start aan de 

kerk van Emelgem en op 17 juli is er een wandeling in Bellegem, afstanden 4, 8 en 12 km. Start aan het OC 

De Wervel in de Bellegemsestraat 107. We verzamelen zoals gewoonlijk aan de kerk, waar we om 13.00u 

samen kunnen vertrekken. 

 

De mensen die zich hebben ingeschreven voor Strato-Vani worden verzocht 41,00 euro (ingangskaart en 

bus) te betalen aan hun wijkverantwoordelijke en onderstaand strookje in te vullen en af te geven.  

 

Verder wensen we U allen nog een deugddoende vakantie en als je soms niet mocht weten wat gedaan tij-

dens deze verlofperiode, dan kun je steeds een kijkje nemen op onze website, www.okrazwevezele.net  met 

veel foto’s over uitstappen en gebeurtenissen uit de voorbije maanden en jaren van onze OKRA..   

 

      vriendelijke groeten,   

       het bestuur  

             BETAALSTROOK   -    STRATO-VANI   -   OOSTENDE 
 

NAAM: …………………………………...  

Betaalt …… X   41,00 euro  voor STRATO-VANI van donderdag 19-11-09.    TOTAAL:  ………. euro 

 

                        handtekening: ……………………………….. 



Bijlage  september 2009 

Beste OKRA lid, 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.degeldere@base.be 

website: http://www.okrazwevezele.net 

zwevezele 

   Het nieuwe dansseizoen gaat terug van start op woensdag 2 september om 18.30u in het C.C. De Wissel. 

Alle dansers worden er verwacht. Ook U kan zich laten inschrijven in onze dansclub, kom gerust eens kijken.  

 

  Het nieuwe kaartseizoen begint op woensdag 21 oktober. Nieuwe liefhebbers kaarters zijn uiteraard zeer 

welkom en kunnen zich nu al inschrijven bij Roger Dewindt (tel: 051/61 15 62), bij Odette, of bij hun wijk-

verantwoordelijke. 

  Op donderdag 3 september is er zoals vroeger vermeld de jaarlijkse ontspanningsnamiddag om 14.00 u in 

het CC “De Wissel”, met Kristoff en Lindsay. Met in het voorprogramma “Les Femmes Uniques”.  

Deuren om 13.00u. Er worden geen kaarten meer aan de deur verkocht, alles is volzet.  

 

 In het kader van het Sociaal Project gaat op donderdag 10 september de vierde en laatste 

voordracht door in het CM Diensten Centrum, Marktplein Zwevezele, om 14.00u . Ditmaal gaat het over in-

komens en dienstverlening aan senioren, sociale voordelen, maatschappelijk werk, enz.... Verschillende spre-

kers staan er U opnieuw te woord. Het belooft weerom een interessante infonamiddag te worden waarop U 

stellig verwacht wordt. Inkom 1.50 €, koffie en versnapering tijdens de pauze.  

 

  Even aan herinneren dat alle ingeschreven fietsers verwacht worden op dinsdag 15 september voor de af-

sluit van het fietsseizoen, met achteraf een gezellige bijeenkomst met een hapje en een drankje in het Han-

delshuis” te Koolskamp. 

 

  Wie wenst mee te wandelen met onze wandelgroep kan dit deze maand op 16 en 21 september. We vertrek-

ken gezamenlijk zoals gewoonlijk aan de kerk van Zwevezele om 13.00u. Op 16 september naar het CC “De 

Link” in Sint-Eloois-Winkel en op 21 september naar Wielsbeke naar het ontmoetingscentrum “Hernieuwen 

burg” in de Rijksweg. (zie ook de wandelkalender op onze website) 

 

  Op donderdag 24 september is er een halve dagreis. We vertrekken om 12.30u aan de kerk op den Hille 

voor de ophaalronde en te 13.00u stipt op het Marktplein. We nemen onze eerste stop aan het 

Donkmeer voor pannenkoeken met koffie. Daarna trekken we naar Serskamp, een deelge-

meente van Wichelen, tegen Wetteren. Daar maken we een bedrijfsbezoek van het gekende huis 

“De Klok” waar de gelijknamige advocaat gemaakt wordt. Hier maken we een rondleiding in 

het bedrijf en bekijken er een videoreportage over het productieproces. Uiteraard zijn er ook 

proevertjes en een geschenk voorzien. 

Rond 17.45u hebben we een afspraak met de gids voor een begeleide rondrit van ± 1,20’u in de 

streek van Wetteren langs een vijftiental bezienswaardigheden, o.m. het domein “Den Blakken”, 

de begoniavelden, het kasteel van Laarne, Berlindekapel v Laarne,  enz..  

Na deze bezienswaardigheden keren we huiswaarts maar stoppen nog eerst voor het avondmaal 

(brood met hesp, kaas en groentjes) in de Retro te Aalter.  Prijs: 29 €uro voor: autocar, drink-

geld chauffeur, koffie met pannenkoeken, rondrit met gids, bedrijfsbezoek en het avondmaal. Niet in de prijs 

begrepen zijn de genomen dranken tijdens het avondmaal. 

 

  Even enkele data vermelden voor oktober: 

Op zaterdag 3 oktober om 17.00u is er de jaarlijkse mis voor onze leden met speciale attentie voor onze 

overleden leden van het voorbije jaar. 

Op woensdag 7 oktober is er om 11.00u in het C.C. De Wissel de viering van de kaartkampioenen. 

Op donderdag 15 oktober is er in het C.C. De Wissel om 17.00u een speciale voordracht waar iedereen wel-

kom is (ook niet leden). Met niemand minder dan Paul D’Hoore over “Sparen en beleggen” in moeilijke 

tijden. Inkom 5.00 €.  (Meer hierover met het boekje van oktober).  

 

      Vriendelijke groeten,   

       het bestuur van Okra Zwevezele 

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 

AANDACHT!!!:  
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   Op zaterdag 3 oktober is er de jaarlijkse H.mis te 17.00u in de St Aldegondiskerk voor onze OKRA leden, 

in het bijzonder voor de leden die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen. 

 

Woensdag 7 oktober vieren we onze kaartkampioenen in het C.C. De Wissel. Iedereen die is ingeschreven 

wordt er stellig verwacht om 11.00u.  

Er is een vrije kaarting op woensdag 14 oktober, iedereen is er welkom in de Oude wissel. De kaarting be-

gint stipt te 13.30u  

Op woensdag 21 oktober is er dan de start van het nieuwe kaartseizoen. Men kan zich hiervoor nog laten 

inschrijven bij Roger Dewindt (051/61 15 62) bij Odette De Geldere (051/61 24 12),  bij Roger Van Belle, of 

via uw wijkverantwoordelijke. 

Op donderdag 15 oktober hebben we een interessante voordracht met niemand minder dan Paul D’Hoore, 

over “sparen en beleggen in moeilijke tijden”.Deze voordracht gaat door in het C.C. De Wissel om 17.00u  

Daar dit gebeuren iedereen aanbelangt stellen wij deze namiddag ook open voor niet OKRA leden, iedereen 

is welkom. Tijdens de pauze is er koffie voorzien. Kaarten aan 5,00 euro zijn in voorverkoop te bekomen bij 

de wijkverantwoordelijken en bij Odette De Geldere. 

 

Op dinsdag 20 oktober is er terug een pannenkoekennamiddag in het C.C. De Wissel, deze is vrij toegan-

kelijk voor alle OKRA leden. Deuren vanaf 14.00u, iedereen is er welkom. Bij goed weer maken de fietsers 

eerst een fietstocht, om daarna aan te sluiten bij het pannenkoekenfestijn, waar zij dan ook kunnen genieten 

van de pannenkoeken met een koffie of drank naar keuze.  

  

Er is op donderdag 22 oktober een provinciale sterwandeling in Dentergem, afstanden 4, 8 en 12 km. We 

verzamelen om 13.00u op het marktplein waar we met carpooling dan gezamenlijk vertrekken.(zie ook de 

wandelkalender op onze website bij sport en ontspanning) 

. 

Op dinsdag 27 oktober is er een opendeurdag voor fitness in de Watewy in Tielt. Ieder OKRA lid dat wenst 

kennis te maken met de fitness kan er gerust een kijkje gaan nemen.  

 

Op woensdag 28 oktober viert onze dansclub hun jaarlijks feest. De receptie is om 11.00u in het C.C. De 

Wissel met daarna het feestmenu en dessertbuffet. Achteraf volgen uiteraard de gebruikelijke danspasjes, om 

het niet af te leren. 

 

In de oktobermaand is er steeds een culinaire reis gepland, namelijk op donderdag 29 

oktober, dan gaan we naar Philippine. We gaan ons daar tegoed doen aan lekkere mos-

selen met frietjes of brood.  

De naam en faam van Philippine als "het" mosselcentrum van Zeeuws-Vlaanderen zijn in 

binnen- en buitenland ver verspreid. We vertrekken om 10.30u aan de kerk op den Hille 

voor de ophaalronde en stipt te 11.00u van op het marktplein te Zwevezele. De prijs 

voor deze culinaire reis is 35,00 euro (autocar, drinkgeld chauffeur, mosselen met brood 

of frietjes).Uiteraard zijn zoals gewoonlijk de genomen dranken aan tafel niet inbegre-

pen. Smakelijk. (Na het eten keren we rechtstreeks naar huis terug).Als U wenst deel te 

nemen aan deze culinaire reis, gelieve onderstaand strookje in te vullen en het bedrag te vereffenen aan uw 

wijkverantwoordelijke. 

      Vriendelijke groeten,   

       het bestuur van Okra Zwevezele 

_______________________________________________________________________________________ 

 

NAAM: ……………………………………………..  wenst mee te gaan naar Philippine met ……. pers. 

 

en betaald hierbij ……. X  35,00 Euro per persoon.                        

          Handtekening ………………………..  

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 
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 Op maandag 9 november is er in de CM te Tielt om 14.00u een academische voordracht, met als 

thema “Wijsheid uit het Oosten, lessen voor het Westen” door prof. Ulrich Libbrecht (lees meer 

hierover in de Koerier). 

Omdat OKRA Zwevezele het peterschap heeft over deze voordracht, is dit een reden te meer om 

samen te gaan luisteren naar deze wijsheden uit het Oosten en lessen voor het Westen. 

 
Iedere wandelaar wordt verwacht op de regiowandeling in Ooigem  op dinsdag 10 november. 

Vanaf nu starten we gezamenlijk om 13.30u met enkele wagens aan de “Oude Wissel” (i.p.v. van 

op het marktplein) . Iedereen is welkom om mee te gaan wandelen. Hou uw gewrichten soepel en 

denk er aan “Elke Stap Telt”. Volgend jaar in maart start OKRA Zwevezele ook met de nu al suc-

cesvolle campagne “Elke Stap Telt”. Meer hierover in de komende maanden. 

 

Op donderdag 19 november is het zover, iedereen die zich heeft 

ingeschreven kan mee naar STRATO-VANI in Oostende. We 
gaan er genieten van de wondermooie klanken van dit 26-koppige 

klasse orkest in de stijlvolle omgeving van Kursaal in Oostende!  

Dit magisch muziekgala neemt ons mee langs de bekendste melo-

dieën en de grootste hits uit de muziekgeschiedenis. Ook dit jaar 

nodigt STRATO-VANI weer een aantal topartiesten uit om sa-

men met het orkest hun mooiste nummers voor ons te brengen. 

STRATO-VANI’s meter Connie Neefs mag niet ontbreken op de 

concerttour. Ook deze editie is ze gastvrouw van dienst en zorgt  
er voor dat we een fantastische muzikale ervaring beleven. 

We vertrekken aan de kerk op den Hille om 12.45u  en om 13.00u 

van op het marktplein.  

Wees tijdig aan de opstapplaats!!! Er is GEEN ophaalronde. 

 

Op 24 en 25 November is er het jaarlijkse regionaal zang– en dansfeest te Tielt, (zie ook in de 

Koerier). Wie nog wenst mee te gaan kan tot uiterlijk 15 november kaarten bekomen voor deze 
dagen bij Odette. 

 

Hou een van de volgende data al vrij voor ons komende kerstfeest: woensdag, donderdag en vrij-

dag 16, 17 en 18 december. Telkens start het feest om 13.30u. 

 

  

       

      vriendelijke groeten, 
       het bestuur van uw OKRA trefpunt  

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 
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 Net zoals ieder jaar, pakken we deze  

 maand opnieuw uit met een grandioos 
 
       

 

 

    Met artiesten van eigen bodem, brengen we voor U terug een onvergetelijke namiddag van 

bezinning, leute en plezier. 

 Het belooft opnieuw een spetterend feest te worden, met toneel, zang, dans en sketches, waar 

we hopelijk iedereen mee kunnen plezieren. 

Zoals verleden jaar is het feest ingedeeld in twee delen, met tussenin een pauze met koffie. 

Na de voorstelling is er de traditionele koffietafel. 

Opdat iedereen de gelegenheid zou krijgen om naar het feest te komen en er een comfortabele plaats zou 

hebben, zijn er ook  drie data voorzien voor dit kerstgebeuren, nl. op woensdag 16, donderdag 17 en 

vrijdag 18 december, telkens om 13.30 uur in het C.C. De Wissel.  

 

                        >>>>>Deuren vanaf 12.45 uur.<<<<< 

 

Er worden drie soorten kaarten verkocht met een verschillende kleur , roze voor de woensdag, groen 

voor de donderdag en wit voor de vrijdag.  

De ingangsprijs voor een OKRA (bij)lid in trefpunt Zwevezele is 3,00 Euro, anderen betalen 8,00 Euro. 

Kaarten zijn nu te verkrijgen bij Uw wijkverantwoordelijke of bij Odette De Geldere. 

 

                        We heten U alvast van harte welkom  

 

Nog even vermelden dat er voor de maand Januari geen “OKRA magazine” zal verschijnen. 

Daarom deze data voor januari: 

Op maandag 14 december is er in Kanegem een regio wandeling. Er wordt van uit Zwevezele gezamen-

lijk gestart met de wagen (carpooling mogelijk)om 13.00u van op de parking aan de Oude Wissel. 

Op dinsdag 26 januari is er Regio wandelen in Oeselgem. 

 

Hou alvast volgende datum vrij: 

donderdag 25 februari in de Wissel om 14.00u algemene ledenvergadering met een PowerPoint pre-

sentatie van het jaaroverzicht en over de komende stappencampagne in maart van “Elke Stap Telt” 

Na de pauze is er dan een  videofilm over de activiteiten en uitstappen van het voorbije jaar.   

 

AANDACHT!!!      Aan alle sportleden van OKRA Zwevezele. 

Aangezien de petanqueclub “Om ter dichtst” na 12 jaar niet meer wenst samen te werken met OKRA, 

willen we U er op wijzen dat OKRA leden  die een sportverzekering hebben betaald aan OKRA, deze 

enkel geldig is bij OKRA sport. Voor OKRA Zwevezele is dit voor fietsen, dansen en wandelen.         

          

 
       vriendelijke groeten,       

         het bestuur OKRA Zwevezele 

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 
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