
Bijlage  februari 2013 

Eerst en vooral willen we U en Uw familie een gelukkig en 

vooral een gezond 2013 toewensen . 

 

 Op maandag 4 februari , is er om 14.00u in de CM van 

Tielt een voordracht van M. Portzky, met als thema 

“Geheugen en geheugentraining”. 

Op dinsd. 19 februari, regiowandeling in Ooigem.  

Afspraak aan de Oude Wissel om 13.15u, waar we gezamen-

lijk vertrekken. Carpooling mogelijk. 

Maandag 4 maart om 14 uur in het CM-gebouw in Tielt. 

Voordracht door dokter Veerle Casneuf over ‘’maag- en 

darmziekten’’ 

Op donderdag  7 maart is er om 14.00u  de jaarlijkse al-

gemene ledenvergadering in het C.C. De Wissel. 

Het jaarprogramma met de komende activiteiten van 2013 

wordt aan de hand van een PowerPoint presentatie aan U 

voorgesteld. Daarna genieten we van een filmmontage, ge-

projecteerd op groot scherm, over de uitstappen en activitei-

ten van OKRA Zwevezele uit het voorbije jaar 2012.  

Dan is er een koffiepauze, we vervolgen deze namiddag dan 

met een zangoptreden van Bart Verhelle en Arnold Sercu.  

Na het optreden volgt een koffietafel. Kaarten zijn te beko-

men bij Uw wijkverantwoordelijke aan de prijs van 4 euro.  

 Ook willen we al vermelden dat het fietsseizoen start op 

dinsdag 12 maart, met fietswijding om 13.45u op de par-

king aan de “Oude Wissel”. Hier ontvangt u ook de fiets-

agenda voor 2012. Daarna rijden we onze eerste fietstocht, 

gevolgd door een pannenkoekenfestijn met koffie à volonté. 

 De mensen die bijlid zijn in OKRA trefpunt Zwevezele, 

krijgen een sticker om op hun lidkaart te kleven als bewijs 

van hun lidmaatschap in Zwevezele. 

Onze leden die een OKRA sportverzekering hebben be-

taald, krijgen een brief overhandigd  voor de teruggave van 

het bedrag van de verzekering, zijnde 8 euro. Met deze brief 

kan men terecht bij de CM.  Let wel!  Enkel deze brief die is 

ondertekend door onze sportverantwoordelijke is geldig.  

Op dinsdag 19 maart is er een provinciale sterwandeling 

in Oostrozebeke. Afspraak aan de Oude Wissel te 13.15u. 

Op vrijdag 22 maart is er een vastenbezinning in samen-

werking met Parochie en Femma, in de St. Aldegondiskerk 

om 19.30u , met de groep GeBak. Inkom gratis. 

 

Meer info en activiteiten in de Koerier en in de bijlagen 

van deze maand!!! 

 

Tip: hang het jaarprogramma van hiernaast bij uw kalender. 

  

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.de.geldere@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

website Tielt: http://www.okra.be/tielt 

 FEBRUARI 2013   

 Ma. 04     Voordracht Tielt: met M.Portzky 

 Di. 19       Regiowandeling in Ooigem  

 

 MAART 2013 
 Ma. 04       Voordracht Tielt: met Dr. Casneuf 

 Di. 05        Regiokaarting  Dentergem 
 Do. 07       Alg. ledenvergadering in CC. de Wissel 

 Ma. 11       wandelen in Ardooie  
 Di. 12        Start fietsseizoen + fietswijding 13.45u   

 Di. 19         Prov. Sterwandeling in Oostrozebeke  

 Vr. 22      Vastenbezinning met Femma en Parochie 

 

 APRIL 2013 
 Di. 16       wandelen in Ruiselede  

 Do.18       Halve dagreis  

 Do. 25      Voordracht OKRA Zwevezele  

 

 MEI  2013 
  Zo. 05 Rerum Novarum (fietsen-wandelen)  

  Di. 07        Regio fietshappening Ooigem 

  Do. 16       Meibedevaart West-Vleteren 

  Do. 23   Huwelijksjubilarissen in de “Croone”   

  

 JUNI 2013   

  Wo.05 Dansinstuif CC De Wissel  Zwevezele 

  Di. 18        Regio Tielt “Toeren in de Moeren” 

  Do. 20       Halve dagreis  

  Do. 27       Voordracht  OKRA Zwevezele 

 

  JULI 2013 
   Di. 02      Daguitstap fietsers 

   Vr. 05       Prov. Petanquetornooi Lichtervelde 

     

 AUGUSTUS 2013 
   Ma.19     Regionaal Petanquetornooi Zwevezele   

   Vr.30      Groentekaarting Oude Wissel 14.oou   
 

 SEPTEMBER 2013 
 Do. 05      winterreisbeurs 

 Di. 17       wandelen in Aarsele 

 Wo.25      wandelen in St.Eloois Winkel 

 Do. 26     Ontspanningsnamiddag i.s.m. gemeente 

 

 OKTOBER 2013 

  Wo. 02      Kampioenviering kaarters 

  Za.05        Jaarmis voor de overleden leden OKRA  

  Do. 10      Regiokaarting in Kanegem   

  Ma.14      Regionale startdag   

  Di. 15       wandelen in Wingene 

  Do. 17      Culinaire reis         
 

 NOVEMBER 2013 
  Ma. 18     wandelen in Lichtervelde 

  Do. 21     Voordracht OKRA Zwevezele  

  Di. 26      wandelen in Meulebeke  

 

  DECEMBER 2013 
  Di. 03      wandelen in Wielsbeke 

  Wo. Do. & Vr.18-19-20   Kerstfeest 13.30u    

tel. Odette: 051/61 24 12 



Bijlage  maart 2013 

Beste OKRA lid, 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.de.geldere@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

website Tielt: http://www.okra.be/tielt 

zwevezele 

Op maandag 4 maart om 14 uur in het CM-gebouw in Tielt. Voordracht door dokter Veerle Casneuf over 

“maag- en darmziekten”. Dr. Veerle Casneuf startte haar praktijk als gastro-enteroloog in het Sint-

Andriesziekenhuis op 12 april 2010. Ze behaalde haar diploma van arts aan de Universiteit Gent in 2000.  

Na 3 jaar opleiding algemene inwendige ziekten verrichtte zij gedurende 4 jaar wetenschappelijk onderzoek 

binnen het domein van de digestieve oncologie. Daarna vervolledigde zij haar opleiding inwendige genees-

kunde en haalde zij een beroepsbekwaamheid in de digestieve oncologie.  

Ze behaalde ook haar diploma van Doctor in de Medische Wetenschappen. 

Toegangsprijs: 4 euro (niet-leden 5 euro). Gratis koffie  

 

Op donderdag  7 maart is er om 14.00u  de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het C.C. De Wissel. 

Het jaarprogramma met de komende activiteiten van 2013 wordt aan de hand van een PowerPoint presen-

tatie aan U voorgesteld. Daarna genieten we van een filmmontage, geprojecteerd op groot scherm, over de 

uitstappen en activiteiten van OKRA Zwevezele uit het voorbije jaar 2012.  

Dan is er een koffiepauze en we vervolgen deze namiddag dan met een zangoptreden van Bart Verhelle en 

Arnold Sercu.  Na het optreden volgt een koffietafel. 

Kaarten zijn te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke aan 4,00 euro. 

 

Op maandag 11 maart worden de wandelaars verwacht in Ardooie, (sporthal Kon. Al-

bertlaan) voor een regiowandeling. Graag iedere wandelaar op post. We vertrekken om 

13.15u aan de Oude Wissel. Als stimulans voor het wandelen hebben we zoals verleden 

jaar een “stappenkaart” gemaakt waarop 10 wandelingen vermeld staan. Telkens als je aan 

een wandeling hebt meegedaan die op die kaart vermeld staat, krijg je een stempel op deze 

kaart die je dan, als je minstens vijf stempels hebt, op het einde van het seizoen inruilt voor een geschenk. 

Iedereen die wenst mee te wandelen met onze groep “De Doorstappers” is welkom. 

 

Op dinsdag 12 maart is er de start van het fietsseizoen 2013, (parking Oude Wissel) met om 13.45 u  fiets-

wijding. Na de wijding volgt een korte fietstocht met achteraf pannenkoeken smullen met koffie à volonté.  

Iedereen, ook niet fietsers worden uitgenodigd om vanaf 14.00 u deze lekkere pannenkoeken te komen 

proeven in het CC. De Wissel. 

 

Ook op dinsdag 12 maart is er in de Europahal te Tielt het jaarlijkse zang- en dansfeest . 

Combinatiekaart 7 euro. Niet-leden telkens 9 euro of met combinatiekaart 11 euro. Zie ook de koerier van 

verleden maand. 

 

Op dinsdag 19 maart is er een provinciale sterwandeling in Oostrozebeke. Parochiaal Centrum, Tielt-

steenweg 8. We vertrekken gezamenlijk terug van op de parking Oude Wissel om 13.15u. 

 

Op vrijdag 22 maart is er het optreden van de zanggroep GeBaK in de St. Aldegondiskerk, om 19.30u. 

De uitnodiging en foto van de groep is in het boekje van februari al meegegeven.  

Inkom gratis 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur 

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 



Bijlage  april 2013 

Beste OKRA lid, 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.de.geldere@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

website Tielt: http://www.okra.be/tielt 

Zwevezele 

 We gaan wandelen op donderdag 11 april, naar Hooglede, CC Gulden Zonne, Marktplaats, 8830 Hoogle-

de, en op dinsdag 16 april  naar Ruiselede, zaal “sport en spel” (aan de sporthal)in de Tieltstraat. 

 We vertrekken aan de Oude Wissel om 13.15u . 

 

 Op donderdag 18 april is er een halve dagreis. We vertrekken met de autocar om 12.00u  aan den Hille 

voor de ophaalronde en om 12.15u. van op het Marktplein.  

We rijden eerst naar Dendermonde voor een stop met koffie en taart. Daarna rijden we naar Laarne voor 

een bedrijfsbezoek aan de paardenmelkerij ‘t Kattenheye. We krijgen daar een video met uitleg, 3 degusta-

ties, (een glaasje paardenmelk,  paardenlikeur en paardenmelkadvocaatje) +  een rondleiding.  

Na het bezoek aan de paardenmelkerij is er nog een korte busrit met gids in de omgeving en aansluitend ma-

ken we een bezoek aan de brouwerij Dilewijns in Dendermonde.  

Gedurende twee uur worden alle stappen in de brouwerij doorlopen. Hierbij 

maken we kennis met de grondstoffen, de brouw- en afvulinstallatie, de war-

me kamer en de opslagplaatsen. Vervolgens komt de geschiedenis en de toe-

komst van de brouwerij aan bod. Tijdens deze boeiende uiteenzetting kunnen 

we genieten van twee heerlijke biertjes  vergezeld van een portie kaas & 

brood. Verder mogen we ook nog even proeven van de Vicaris Nootham. 

(voor de bezoeken worden we in twee groepen verdeeld waar de ene groep 

het eerste deel bezoekt en de tweede groep het andere). Na de bezoeken nemen we dan samen ons avond-

maal in het Biezemhof in Aalter (dubbele boterham met ham en kaas). Voor deze uitstap vragen we 40,00 € 

all-in (uitgenomen de genomen dranken bij het avondmaal). Inschrijven kan met onderstaand strookje. 

  

Op donderdag 25 april  is er een filmvoordracht in het CC de Wissel om 14.00u.  Als film hebben we ge-

kozen voor “Een weduwnaar op pensioen”. U kunt genieten van deze leuke film van op de gezellige zittri-

bune voor de prijs van 2 euro. Er is koffie tijdens de pauze. 

 

Op zondag 5 mei is er de jaarlijkse ACW Rerum Novarum viering met fiets– en wandeltochten.  

Zie bijgaande uitnodiging en inschrijving.   

 

We hebben ook nog de regionale fietshappening in Ooigem op dinsdag 7 mei.  

Hiervoor kregen de meeste fietsers al een inschrijvingsformulier op vorige fietstocht. 

Op donderdag 16 mei is er de provinciale sportdag in Tielt, met fietsen, wandelen, petanque, enz… (meer 

hierover bij sportverantwoordelijke Robert Van Compernolle en op onze website). 

Op donderdag 24 oktober is er terug een voorstelling van “De mooiste melodieën van de Lage Landen” 

in Kursaal Oostende. Met De Romeo’s, Paul Severs, Laura Lynn, The Sunsets, Roxeanna & André Jr.Hazes.  

Prijs: 33 euro en 10 euro vervoerskosten. Gelieve nu het strookje in te vullen en in juli betalen. 

 

Zoals je misschien al gezien hebt, steekt onze website van OKRA Zwevezele in een nieuw kleedje. 

Boordevol nuttige informatie, activiteiten, foto’s en gegevens. 

 Zet  http://www.okrazwevezele.be bij uw favorieten. Zeker de moeite waard om een bezoekje te brengen.                

    

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 

INSCHRIJVINGSSTROOK  voor HALVE DAGREIS 

     NAAM: …………………………………………… 

Wenst mee te gaan op halve dagreis met …. pers. aan 40,00 euro  pp. 

INSCHRIJVINGSSTROOK  “DE MOOISTE MELODIEËN “ 

     NAAM: ……………………………………………                                    

Wenst mee te gaan naar Oostende op 24 oktober met ….. pers. aan 43,00 euro pp.   (te betalen in juli) 



Bijlage  mei 2013 

Beste OKRA lid, 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.de.geldere@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

website Tielt: http://www.okra.be/tielt 

Zwevezele 

 Op zondag 05 mei wordt iedereen verwacht op het jaarlijkse Rerum Novarum feest. 

 De Eucharistieviering met receptie gaat door op zaterdag 4 mei om 17.00u. in 

de St. Aldegondiskerk. Zondag is er dan om 9.00u de traditionele vinkenzet-

ting in de Ricksteenweg en om 11.30u. is er voor iedereen die zich heeft inge-

schreven, het  ACW aperitief (in het kasteelpark aan het koetshuis) en om 

12.30u  de uitgebreide barbecue.  

Rond 14.00u is er een geleide wandel- en fietstocht i.s.m. Pasar en OKRA. 

 Om af te sluiten volgt nog om 16.30u een traktaat en trekking van de gratis 

tombola met waardevolle prijzen voor de ingeschrevenen.  

 

Op dinsdag 07 mei is er de fietshappening in Ooigem.  

Iedereen die zich heeft ingeschreven wordt verwacht op de parking aan de Oude Wissel. 

We vertrekken er met eigen vervoer om 12.30u.  

 

Op maandag 13 mei is er de jaarlijkse meibedevaart, dit jaar gaan we naar Westvleteren  

We vertrekken om 12.30u aan den Hille voor de ophaalronde en om 12.45u van op het Marktplein.  

We rijden dan naar Diksmuide St. Jan voor koffie en pannenkoeken. Daarna rijden we verder over de 

“Schreve” en nuttigen daar een picon, frisdrank, koffie of thee. 

Vervolgens rijden we dan naar Westvleteren en bezoeken daar de grot en maken er de kleine omme-

gang. Het avondmaal nemen we in café De Vrede, zijnde boterham met groenten, met kaas, hesp of pa-

té. Indien U wenst mee te gaan, gelieve dan onderstaand strookje in te vullen en 28 euro te betalen aan 

uw wijkverantwoordelijke. 

 

 Op donderdag 23 mei gaat het feest door voor onze huwelijksjubilarissen in de “Croone” om 14.00u. 

Jubilarissen en bestuur van OKRA gelieve deze datum niet te vergeten!!  

 

Als je graag danst, of gewoon bij een drankje of pannenkoeken met koffie, eens gezellig wil genieten van 

aangename dansmuziek, kom dan gerust naar onze jaarlijkse dansinstuif in het CC  “De Wissel” op 

woensdag 05 juni om 14.00u. U bent er van harte welkom, deuren open vanaf 13.00u.  

Reserveer alvast deze datum in uw agenda. 

 

Voor onze fietsers en wandelaars, is er dit jaar opnieuw “Toeren in de Moeren” op dinsdag 18 juni. 

Men kan nog inschrijven bij Robert Van Compernolle, met het Toeren in de Moeren formulier (dat verle-

den maand bij het boekje was gevoegd) tot uiterlijk 15 mei.  

                    

     vriendelijke groeten en tot binnenkort,   

      het bestuur van OKRA Zwevezele 

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 

NAAM: ………………………………………………………………… 

wenst mee te gaan op bedevaart met ….. pers. en betaalt hierbij 28,00 euro per persoon. 

Mijn voorkeur van beleg gaat naar: kaas       hesp        paté           (kruis uw keuze aan) 



Bijlage  juni 2013 

Beste OKRA lid, 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

Regio: http://www.okra.be/tielt 

 Mededeling van Odette De Geldere:    

         Aan alle Okra leden, 

Met heel, heel veel spijt moet ik om medische redenen mijn ontslag geven als voorzitter van Okra treftpunt 

Zwevezele. Zowel Noël gedurende 10 jaar en ik gedurende 6 jaren hebben getracht om jullie één voor één 

een stukje hemel op aarde te bezorgen. Dank voor alles wat wij van jullie terugkregen. Het was bemoedi-

gend om verder te doen. Mijn  laatste activiteit is de dansinstuif op 5 juni. Daarna volgt een herstelperiode 

en wellicht zien we mekaar op één of andere activiteit voor een babbel.  

 Het ga jullie allemaal en Okra heel heel goed.                                           Noël en Odette 

 

 

Langs deze weg dankt ook het Okra bestuur Odette en Noël voor hun grote inzet om samen met ons allen, 

OKRA Zwevezele naar een bloeiende vereniging te hebben geleid. We hopen dat we jullie verder nog dik-

wijls mogen begroeten op onze activiteiten en uitstappen.  

  

     -------------------------------------------------------- 

 

Hierdoor zijn er enkele wijzigingen in het bestuur gebeurd, met verschuivingen en aanvullingen. 

We publiceren hieronder het huidige aangepaste dagelijks bestuur van OKRA Zwevezele. 

 

Robert Van Compernolle, waarnemend voorzitter en sportverantwoordelijke 

e-mail: robertvancompernolle@telenet.be 

Tel. 051/61 15 45,  GSM 0477/63 31 97 

  

André Casteleyn,  medevoorzitter, contact regio Tielt 

e- mail: andre.casteleyn1@telenet.be 

Tel. 051 61 17 24 

  

Roger Dewindt, secretaris, kaart- en wandelverantwoordelijke, techniek en media 

e-mail:  roger.dewindt@skynet.be  en/of   okra.zwevezele@skynet.be 

Tel. 051/61 15 62   GSM  0472/25 41 57 

  

Jan Verkest, penningmeester, kaartmedeverantwoordelijke  

Tel. 051/61 21 02 

  

Daniel Defour, Belangenbehartiging, toelagen, reservaties zalen en gemeentematerialen  

e-mail: lucrese.mol@skynet.be 

Tel. 051/61 25 41 

  

Anny Ketels, Rusthuis + zorgwerking,  

e-mail: roland.dejonckheere1@telenet.be 

Tel. 051/61 17 85                     Zie ommezijde === >>> 

Tel. 051 61 15 45 

       GSM: 0477/63 31 97 

Zoals U wellicht al vernomen hebt, heeft onze voorzit(s)ter Odette De Geldere om gezondheidsrede-

nen ontslag genomen uit het bestuur van OKRA Zwevezele. 

Odette vroeg om een woordje tot U te richten met onderstaande tekst. 



 Van uit de parochie is er een warme oproep door E.H. Luk Brutin om op zondag 2 juni de St. Aldegon-

disprocessie bij te wonen. We rekenen op een grote aanwezigheid van onze Okra leden, samenkomst aan 

het Kerelsplein om 14.00u. We vertrekken dan samen in stoet naar de kerk. 

 

Op woensdag 5 juni, is er in het C.C. De Wissel vanaf 14.00 uur terug een OKRA “Dansinstuif ”, een 

gezellige bijeenkomst voor iedereen. Ook niet-dansers zijn van harte welkom. U kunt er genieten van een 

drankje, koffie met pannenkoeken of een andere versnapering.  (deuren open vanaf 13.00u) 

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

  

Op dinsdag 18 juni rijden we naar De Panne voor Toeren in de Moeren. Alle fietsers die zich hebben 

ingeschreven worden verwacht op de parking van De Wissel, waar we dan gezamenlijk vertrekken om 

8.15u naar de Panne. 

 

Op donderdag 20 juni is er een halve dagreis, we gaan deze maal naar Poperinge en omstreken. 

   We vertrekken op de Hille om 11.30u voor de ophaalronde en te 12.00u van op de markt. 

We rijden naar het Gasthof “De Kring” in Poperinge voor koffie en een appelgebak. 

 Dan bezoekt bus 1 het Hopmuseum voor een rondleiding met gids. Hier werd vroeger hop gewogen, ge-

keurd en gestapeld. Je vindt er een uitgebreide collectie authentieke hoptuigen, aangevuld met audiovisuele 

fragmenten en quizmodules. Je beleeft er de geschiedenis en de levenscyclus van de hop. Daarna kunnen 

we even verpozen in het hopcafé voor één hommelbiertje of andere frisdrank.  

  Bus 2 is ondertussen naar Dranouter gereden, naar d’Oventote voor 

een rondleiding door de bakkerij waar het brood nog steeds op hout 

wordt gebakken. Zoetemondjes ontdekken al snel dat de oude etala-

gekasten heerlijk ouderwetse snoepjes bevatten. De ludieke uitleg 

van de bakkerin zal je niet gauw vergeten (succes verzekerd). Voor 

iedereen is er dan nog een versgebakken rijsttaartje voorzien.  

De bussen wisselen dan van locatie en als alles bezocht, gegeten en gedronken is, rij-

den we dan gezamenlijk naar feestzaal ’t Spaans Kwartier in Izenberge voor een 

belegde boterham (hesp, kaas en groentjes).  

De prijs voor deze uitstap is 40,00 euro alles inbegrepen (uitgezonderd de genomen 

dranken bij het avondmaal). 

 

Op donderdag 27 juni is er in het Damberd, zaal de “Croone”, om 14.00u een voordracht door Sonja De-

paepe (maatschappelijk werkster), over “wat als men als oudere opgenomen wordt in het ziekenhuis” en 

hoe men zich kan organiseren om met de nodige zorgen weer thuis te wonen na het ontslag uit het zieken-

huis.  Een zeer interessante voordracht voor iedereen.  Er is koffie tijdens de pauze. Inkom 1.50 €. 

 

Op vrijdag 5 juli is er een Prov. petanquetornooi in Lichtervelde, inschrijven kan bij Noël Callewaert.  

Ook onze regio heeft voor dit jaar opnieuw een petanquetornooi in petto. Op 19 augustus gaat voor de 12e 

keer het Regiopetanquetornooi door in het kasteelpark te Zwevezele. Inschrijven vanaf volgende maand. 

 

Onze jaarlijkse groentekaarting, gaat door op 30 augustus om 14:00u in de 

Oude Wissel. Inleg 1,50 €. U bent van harte welkom. Hou alvast deze datum 

vrij. Kaarten zijn nu al te bekomen  bij Uw wijkverantwoordelijke. Steun 

uw trefpunt door op voorhand reeds kaarten te kopen. Van harte dank !!!    

 

     Met vriendelijke groeten, 

       het bestuur OKRA Zwevezele 

     

 

 Grote Groentekaarting 

INSCHRIJVINGSSTROOK HALVE DAGREIS 

Naam:       ...........................................................................   schrijft in voor de halve dagreis van 20 juni  
 
       met …..   pers. en betaalt hierbij ……. x  40,00 euro.    



Bijlage  juli/aug 2013 

Beste OKRA lid, 

e-mail:  okra.zwevezele@skynet.be 

             roger.dewindt@skynet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

website regio Tielt: http://www.okra.be/tielt 

  

      Zoals al eerder vermeld in onze vorige bijlage, herinneren we U er toch nog even  aan dat op 

30 augustus onze jaarlijkse OKRA groentekaarting doorgaat in de Oude Wissel. 

Graag nodigen wij u dan ook uit naar deze kaarting, die een financiële ruggensteun is voor onze 

vereniging. Indien u niet kunt kaarten of als u belet bent om te komen, kan u altijd uw steun betui-

gen door steunkaarten te kopen aan uw wijkverantwoordelijke. Waarvoor van harte dank. 

 

Op maandag 19 augustus om 13.45.u stipt, start het jaarlijkse regio OKRA petanquetornooi  in 

het kasteelpark hier te Zwevezele. Ook U wordt  vriendelijk uitgenodigd om ons 

een bezoekje te brengen en mee te genieten van dit evenement, bij een drankje op 

het terras, in de mooie omgeving van het kasteelpark.  Indien je zelf een balletje wilt 

werpen gelieve aanwezig te zijn vanaf 13.00u en ten laatste tegen 13.30u. 

 Vul onderstaand strookje in en neem contact op met uw wijkverantwoordelijke, 

of stuur een mail naar: roger.dewindt@skynet.be vóór 5 augustus.   

 

Op dinsdag 30 juli is er de tweede daguitstap met de fiets. Meer info hierover krijgt u 

op een van de volgende fietsnamiddagen samen met een briefje voor inschrijving. 

 

Op donderdag 8 augustus gaat de jaarlijkse seniorennamiddag door in Wingene. 

Indien U naar deze show wenst te gaan vul dan bijgevoegd formulier in en deponeer het in de brie-

venbus van het gemeentehuis in Zwevezele of  in Wingene. 

 

“Juvenalis” De mooiste melodieën van de lage landen”, gaat door op donderdag 24 oktober. 

De mensen die zich in april hiervoor hebben ingeschreven, worden nu gevraagd om het verschul-

digde bedrag van 43 euro (33+10 voor de bus), samen met het ingevuld strookje onderaan, te over-

handigen aan hun wijkverantwoordelijke. 

 

Op 12 september is er een (halve) dagreis gepland . Meer hierover met het volgende boekje van 

september. 

        

 

  Alvast een zonnige en ontspannende vakantie gewenst.  

              Vriendelijke groeten en tot in september.  

 

                                   Het bestuur  

 

 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR HET PETANQUETORNOOI OP 19 AUGUSTUS 

 

NAAM: …………………………………………….. 

Schrijft zich in voor het petanquetornooi en betaalt hierbij 2,50 euro. 

Tel. 051/61 15 45 of  051/61 15 62 

GSM: 0477/63 31 97 

               BETALINGSSTROOK  JUVENALIS  SHOW “DE MOOISTE MELODIEËN “ 

     NAAM: ……………………………………………                                    

heeft zich ingeschreven voor Oostende met ….. pers. en betaalt hiervoor 43 euro pp.  



Bijlage  september 2013 

Beste OKRA lid, 

Zwevezele 

Op woensdag 4 september start van het nieuwe dansseizoen 2013 – 2014 in het CC. De Wissel om 18.30u. 

Op dinsdag 10 september sluitingsfietsuitstap met een etentje achteraf in het “Handelshuis” in Koolskamp 

voor diegenen die zich hebben ingeschreven.   

Op donderdag 12 september halve dagreis. We trekken de “schreve” over, namelijk naar Wambrechies 

voor een bezoek met gids aan de jeneverstokerij, met achteraf 

de gebruikelijke proevertjes. Daarna bezoeken we daar in de 

omgeving  de prachtige tuinen en tuincomplex “Floral”.  

Vervolgens rijden we naar Komen waar we een stop houden 

voor een drankje en een bezoek aan de Icemountain over-

dekte skipiste. We vertrekken op den Hille om 11.30u voor 

de ophaalronde en om 11.45u op het marktplein, vanwaar we 

naar Scherpenberg rijden, voor het traditionele gebak met koffie. 

Voor het avondeten keren we terug naar Scherpenberg voor een belegde boterham. Zoals gewoonlijk zijn 

de zelf genomen dranken niet inbegrepen.   Prijs: 40,00 €.   

 

 Op dinsdag 17 september is er een regionale wandeling in Aarsele, afspraak zoals gewoonlijk om 13.15u 

van op de parking aan de Wissel voor een gezamenlijk vertrek naar Aarsele.  

 

Op zaterdagavond 28 september om 18.00u is er een pizzamaaltijd in de St. Aldegondiskerk ten voordele 

van de St. Aldegondiswerking. Bij sfeerbeelden en muziek kan iedereen aanschuiven aan een pizzabuffet. 

Er is keuze uit verschillende soorten pizza. Kaarten zijn te koop bij priester Luk Brutin, bakkerij Schatte-

man, naaiboetiek Mieke en kledingszaak Kioto, aan 15.00 € voor volw. en 8.00 € voor kinderen < 12j.  

 

Week van het trefpunt 
  
 » Op maandag 23 september om 14.00u. is er een voordracht in het Damberd. We krijgen er een voor-

stelling en uitleg door Mevr. Marleen Levrau, CM Thuiszorgcentrum Tielt, over de gebruikelijke hulp-

materialen en handige snufjes die er voorhanden zijn in de thuiszorgwinkels, om gemakkelijker en veili-

ger op latere leeftijd thuis te kunnen wonen.  

Een zeer boeiende en nuttige namiddag, die men zeker niet mag missen. 

 » Op dinsdag 24 september is er een fietstocht voor iedereen. Start aan de Oude Wissel om 14.00u. 

 » Op woensdag 25 september regionaal wandelen in St.Eloois-Winkel. We vertrekken ook om 13.15u aan 

de Wissel om samen naar St. Eloois-Winkel te rijden.  

 » Op woensdag 25 september om 18.30u dans in het CC De Wissel. Kom gerust eens kennis maken. 

 » Op donderdag 26 september is er i.s.m. gemeente een ontspanningsnamiddag om 14.00u in het  

CC De Wissel, met niemand minder dan Connie Neefs en Steve Ryckier . Koffie tijdens de pauze.  

Kaarten zijn te bekomen aan 6,00 euro bij uw wijkverantwoordelijke en/of bij de gemeente cultuur.  

 

Op woensdag 2  oktober vieren we onze kampioenen van de OKRA kaarterclub. Men  krijgt een uitnodi-

ging hiervoor op een van de volgende kaartingen. 

 

Op zaterdag 5 oktober is er om 17.00u een H. mis opgedragen aan de overleden leden van OKRA.  

Iedereen wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd deze H.mis bij te wonen.    

Tel. 051/61 15 45 of  051/61 15 62 

GSM: 0477/63 31 97 of  0472/ 25 41 57 

      INSCHRIJVINGSSTROOK HALVE DAGREIS 

NAAM:  ……………………………………………………………………. 

Schrijft zich in voor de halve dagreis met ….. pers. en betaalt hiervoor 40,00 euro  pp. 

e-mail:  okra.zwevezele@skynet.be 

             robert.vancompernolle1@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 



Bijlage  oktober 2013 

Beste OKRA lid, 

e-mail:  okra.zwevezele@skynet.be 

    of robert.vancompernolle1@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

Op zaterdag 5 oktober is er om 17.00u een H. mis in de St. Aldegondiskerk, opgedragen aan de 

overleden leden van Okra. Graag uw aanwezigheid! 

Er is een regionale kaarting donderdag 10 oktober in Kanegem, liefhebbers kunnen zich 

nu inschrijven bij Roger Dewindt.  

Op dinsdag 15 oktober is er een regionale wandeling in Wingene.  

  afstanden: 2-4-6 km. Vertrek gezamenlijk met de wagens aan de Oude Wissel om 13.15u. 

 

In de oktobermaand is er steeds een culinaire reis gepland, deze maal op donder-

dag 17 oktober, dan gaan we naar Lissewege, naar “Het Hof ter Doest” gelegen in 

een prachtige lokatie, waar we er ons tegoed gaan doen aan een 

lekkere Côte à l'os béarnaise, of paling naar keuze. 

 Voor de prijs van 40,00 euro is inbegrepen: aperitief met 2 

hapjes, ribstuk met béarnaise of de keuze van paling in de 

room, gebakken of in ‘t groen . Gelieve uw keuze aan te duiden 

in onderstaand strookje en het bedrag nu te vereffenen aan uw wijkverantwoor-

delijke. Dranken bij het eten zijn uiteraard niet inbegrepen in de prijs.  

Achteraf kunnen we bij mooi weer ook nog eens genieten van de prachtige omgeving rondom het 

domein. We vertrekken om 11.30u aan de kerk op den Hille en stipt te 11.45u van op het markt-

plein te Zwevezele. Er is GEEN ophaalronde voorzien. 

 

 Op dinsdag 22 oktober is er de laatste fietsnamiddag van het fietsseizoen en zoals 

gebruikelijk wordt deze afgesloten met een pannenkoekennamiddag in het C.C. De 

Wissel. Deze pannenkoekennamiddag is vrij toegankelijk voor iedereen. Deuren van-

af 14.00u. Bij goed weer maken de fietsers eerst hun fietstocht, om daarna aan te slui-

ten bij het pannenkoekenfestijn, met koffie of drank naar keuze . 

 

Op woensdag 23 oktober is er de start van het nieuwe kaartseizoen van onze kaartclub. 

 Geïnteresseerden kunnen zich nu nog inschrijven bij Roger Dewindt (051/61 15 62). 

 

Op donderdag 24 oktober gaan we (met de mensen die zich hebben ingeschreven), naar het Casino-

Kursaal in Oostende voor “De mooiste melodieën van de lage landen”. We vertrekken te 12.30u 

van op den Hille en te 12.45u van op het marktplein. Er is GEEN ophaalronde. De kaarten worden 

op de bus afgegeven. De mensen die met eigen vervoer gaan, krijgen hun kaarten via de wijkverant-

woordelijke. 

               

       Vriendelijke groeten,  

        het bestuur  

Tel. Robert: 051/61 15 45 of  0477/ 63 31 97   
       Roger:  051/61 15 62 of  0472/ 25 41 57 

NAAM: …………………………………..……...  wenst mee te gaan op de Culinaire reis met …. personen 

en betaalt hierbij  40,00 euro per persoon.     

Gewenst:    …… keer  Côte à l'os     of:       ……  keer Paling in de room,          

                    ……. keer Paling in ‘t groen 

                    ……. keer Paling gebakken 



Bijlage  november 2013 

Beste OKRA vrienden, 

e-mail: okra.zwevezele@skynet.be 

               roger.dewindt@skynet.be 

  of robert.vancompernolle1@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

De maand november is zoals gewoonlijk een kalme maand wat betreft  OKRA activiteiten, maar toch 

hebben we enkele aanbiedingen voor u. 

 

Na het geslaagd dansfeestje van 16 oktober, gaan we op 13 november om 18.30u verder met onze dans-

lessen in het CC. De Wissel.  

Indien je ook graag eens zou willen mee dansen en enkele lijndansen onder de knie wil krijgen dan is dit 

echt iets voor U. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom. Men kan steeds gratis een kennis-

makingsbeurt meemaken.  

 

Tijdens de wintermaanden ligt het fietsseizoen nagenoeg stil en dat is een ideale gelegen-

heid om eens rustig mee te wandelen op volgende wandelingen: op maandag 18 novem-

ber in Lichtervelde, zaal Lichtenhove voor 2 x 4 km. en op dinsdag 26 november te 

Meulebeke in het O.C. Vondel. We vertrekken telkens gezamenlijk om 13.15u  met enke-

le wagens aan de “Oude Wissel”. Carpooling is meestal mogelijk. Iedereen is welkom. 

Hou uw gewrichten soepel en denk er aan “Elke Stap Telt”, ook voor jou.  

 

Op maandag 21 december organiseert de Landelijke Gilde van Zwevezele een kerstmarkt in onze 

gemeente. Ook Okra Zwevezele heeft zich opnieuw ingeschreven om hieraan mee te doen. 

 Kom ons gerust eens een bezoekje brengen. 

 

Uw wijkverantwoordelijke heeft een nieuwe OKRA sticker bij zich om op uw lidkaart te kleven voor 

2014. De lidkaarten worden niet meer vervangen, er wordt gewoon een sticker van 2014 op gekleefd. 

Het lidgeld 2014 blijft hetzelfde als 2013: hoofdlid 20 €, gezin 35 €, bijlid 5 € en rusthuis 10 €. 

 

De CM betaalt ook in 2014 uw sportverzekering terug. Vanaf januari 2014 krijgt u van ons een formu-

lier, met een stempel op van OKRA Zwevezele als bevestiging dat uw verzekering betaald werd.  

Dit formulier kunt u dan binnenbrengen bij de C.M. Mensen die bij een andere mutualiteit zijn aange-

sloten, gelieven zelf een formulier daar te vragen en dit ons dan te overhandigen. 

 

Ook willen we nog even vermelden dat er op 20 november in de zaal “De Verrekijker” in Wingene, een 

ontspanningsnamiddag is met Jacques Raymond en Ingriani. Een organisatie van Cultureel Centrum en 

OKRA Wingene. 

Nog een andere aangelegenheid willen we u mededelen, namelijk op 23 en 24 november organiseert 

Kunstkring Wenghina een tentoonstelling : 10 jaar seniorenwerking.  

 

Hou alvast een van de volgende data vrij voor ons komende kerstfeest: woensdag 18, donderdag 19 of  

vrijdag 20 december. Telkens start het feest om 13.30u. Deuren om 12.45u. 

De kaarten worden u volgende maand aangeboden voor de ongewijzigde prijs van 4.00 euro voor onze 

leden.  

 

Veel informatie en foto’s vindt je op onze website: www.okrazwevezele.be   -->>  kijk maar eens! 

 

       vriendelijke groeten, 

       het bestuur van uw trefpunt Zwevezele 

Tel. Robert: 051/ 61 15 45 of  0477/ 63 31 97   

       Roger:  051/ 61 15 62 of  0472/ 25 41 57 



Bijlage  december 2013 

Beste OKRA lid, 

e-mail: okra.zwevezele@skynet.be 

             roger.dewindt@skynet.be 

  of robert.vancompernolle1@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

    

  zoals ieder jaar, pakken we in de decembermaand uit met een 

 

 
       

   We brengen voor U een namiddag van bezinning, leute en plezier. 

  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 drie data voorzien voor dit kerstgebeuren, nl. op woensdag 18, donderdag 19 en vrij-

dag 20 december, telkens om 13.30 uur in het C.C. De Wissel. 
   

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

De ingangsprijs voor een OKRA lid (of -bijlid) van trefpunt Zwevezele is 4,00 Euro. 

Leden van een ander trefpunt betalen 8,00 Euro.  

Kaarten voor de verschillende dagen zijn nu te verkrijgen bij Uw wijkverantwoordelijke.       

 

De ingangskaart is enkel geldig op de dag die op de kaart vermeld staat.      

       ------------------------------------------------------------------------------------ 

Op maandag 2 december is er om 14.00u in de CM van Tielt een voordracht door Werner Haemelinck 

over ons “sterrenstelsel”. 

 

Op dinsdag 3 december, regiowandeling in Wielsbeke, O C Hernieuwenburg, Rijksweg 314. 

 We vertrekken telkens gezamenlijk om 13.15u  met enkele wagens aan de “Oude Wissel”. 

 Carpooling is meestal mogelijk. Iedereen is welkom.  

 

Op zaterdag 21 december staat OKRA Zwevezele vanaf 17.00u op de kerstmarkt hier te Zwevezele. 

Breng gerust een bezoekje aan onze stand voor een warme suikerwafel met koffie en/of voor een frisse 

jenever. 

Op donderdag 16 januari 2014 is er de jaarlijkse reisbeurs in Meulebeke. 

 

Op dinsdag 21 januari 2014 is er een regionale wandeling in Schuiferskapelle.  

 

Op maandag 3 februari 2014, is er om 14.00u in de CM van Tielt een voordracht van Dirk Musschoot 

met “100 jaar Titanic”. Graag uw aanwezigheid.  

 

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

 

  Alvast een Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar gewenst.  

 

       Met vriendelijke groeten, 

                            het bestuur 

Tel. Robert: 051/ 61 15 45 of  0477/ 63 31 97   

       Roger:  051/ 61 15 62 of  0472/ 25 41 57 
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