
Bijlage  februari 2014 

Eerst en vooral willen we U en Uw familie een ge-

lukkig en vooral een gezond 2014 toewensen . 
 

 Maandag 3 februari om 14 uur in het CM-gebouw in  

Tielt. Voordracht 100 jaar Titanic. 

 

 Donderdag 06 februari om 14.00u voordracht in het CC. 

Wissel over orgaandonatie.  Een zeer interessante voor-

dracht, zeker niet te missen. 

 

Donderdag 13 februari: regiowandeling in Dentergem.  

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

lijk vertrekken. Carpooling mogelijk. 

 

 Op donderdag  13 maart is er om 14.00u  de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering in het C.C. De Wissel. 

Het jaarprogramma met de komende activiteiten van 2014 

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 2013.  

Dan is er een koffiepauze, we vervolgen de namiddag dan 

met een optreden van Bart Boullart met zijn buikspreek-

show ‘Het Lachkanon’ .  Na het optreden volgt een koffie-

tafel. Kaarten zijn te bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke 

aan de prijs van 4 euro.  

 

 Ook willen we al vermelden dat het fietsseizoen start op 

dinsdag 11 maart, met fietswijding om 13.45u op de par-

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

agenda voor 2014. Daarna rijden we onze eerste fietstocht, 

gevolgd door een pannenkoekenfestijn met koffie à volonté 

in het CC. De Wissel. 

  

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.  

 

  

Tip: hang dit jaarprogramma 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  robert.vancompernolle1@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

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

 
FEBRUARI 2014   

 Ma. 03  Voordracht Tielt: 100j. Titanic 

 Do. 06  Voordracht Zwevezele: orgaandonatie 

 Do. 13   Regiowandeling in Dentergem  

 MAART 2014 
 Ma.10  Voordracht Tielt, met Alain Remue 

 Di. 11   Regiokaarting  Meulebeke 

 Di. 11   Start fietsseizoen + fietswijding 13.45u 
 Do.13   Alg. ledenvergadering in CC. de Wissel 

 Di. 18   regiowandeling in Tielt   
 

 APRIL 2014 
 Do. 03  Halve dagreis 

 Do. 10  wandeling in Hooglede 

 Vr. 11  Vastenbezinning met Femma en Parochie 
 Di. 22   regiowandeling in Sint-Baafs-Vijve  

 

MEI  2014 
  Di. 06   Regio fietshappening Pittem 

  Do.08  Voordracht  OKRA Zwevezele 

  Di. 13   Meibedevaart Koksijde 

  Zo. 18   Rerum Novarum (fietsen-regiowandeling)  

  Wo. 21 wandeling in Ingelmunster 

  Do. 22  Huwelijksjubilarissen in de “Croone”  

  Wo.28  Dansinstuif CC De Wissel  Zwevezele   

 

 JUNI 2014   

  Di. 17  Regio Tielt “Toeren in de Moeren” 

  Do. 19  Halve dagreis    

 JULI 2014 
   Di. 29  Daguitstap fietsers    

     

 AUGUSTUS 2014 
   Do. 07 Seniorennamiddag Wingene    

   Ma.18  Regionaal Petanquetornooi Zwevezele   

   Di. 26  Daguitstap fietsers 

   Vr.29  Groentekaarting Oude Wissel 14.oou 

 

SEPTEMBER 2014 
  Do. 04  Voordracht OKRA Zwevezele 

  Di. 09   sneukelwandeling met gids in Tielt 

  Di. 16   regiowandeling in Pittem 

  Do.18  Halve dagreis  

  Wo.24 OKRA Ontbijt in de Wissel vanaf 8.00u 

  Do. 25 Ontspanningsnamiddag i.s.m. gemeente 

 

 OKTOBER 2014 

  Wo. 01  Kampioenviering kaarters 

  Za.04   Jaarmis voor de overleden leden OKRA  

  Di. 07   prov. sterwandeling in Wakken 

  Do.09   Culinaire reis     

  Di. 14   Regiokaarting in Ooigem   

  Do. 23   Juvinalis Oostende   

 NOVEMBER 2014 
  Ma.17  wandeling in Lichtervelde 

  Di. 25   regiowandeling in Kanegem  

  DECEMBER 2014 
  Di. 02   regiowandeling in Zwevezele 

  Wo. Do. & Vr. 17-18-19 Kerstfeest in de Wissel     

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

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



Bijlage  maart 2014 

Beste OKRA lid, 

Op maandag 10 maart om 14 uur in het CM-gebouw in Tielt. Voordracht door commissaris Alain Remue, 

hoofd van de cel Vermiste Personen van de federale politie. 

 "Zoektocht naar 1000 verdwijningen per jaar", zo zou je de taak van de cel Vermiste Personen kunnen om-

schrijven.  Hoeveel personen worden daarvan teruggevonden, levend of dood?  

Gaat het om kinderen, om zieken, bejaarden? Deze cel werd opgericht in de nasleep van de affaire Dutroux. 

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

 

Ook op maandag 10 maart is er een regiowandeling in Ardooie, (sporthal Kon. Albertlaan) 8 km., met 

tussenstop. We vertrekken zoals gewoonlijk om 13.15u aan de Oude Wissel (carpooling mogelijk).  

 

Op dinsdag 11 maart is er de start van het fietsseizoen 2014, (parking Oude Wissel) met 

om 13.45 u  fietswijding. Na de wijding volgt een korte fietstocht met achteraf pannen-

koeken 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. 

 

Op donderdag  13 maart is er om 14.00u  de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het C.C. De Wis-

sel. We  genieten er van een filmmontage, geprojecteerd op groot scherm, over de uitstappen en activiteiten 

van OKRA Zwevezele uit het voorbije jaar 2013.  

Dan is er een koffiepauze en we vervolgen de namiddag dan met een optreden van Bart Boullart met zijn 

buikspreekshow ‘Het Lachkanon’.  Na het optreden volgt een koffietafel. Kaarten zijn te bekomen bij Uw 

wijkverantwoordelijke aan de prijs van 4 euro.  

 

Op dinsdag 18 maart is er een regionale wandeling in Tielt. Inschrijving in 't Gildeke (parking ACV), 

Oude Stationsstraat 4.. We vertrekken terug van op de parking Oude Wissel om 13.15u. 

 

Op donderdag 3 april hebben we onze eerste halve dagreis van het jaar. We voorzien opnieuw een gezel-

lige namiddag voor iedereen. We vertrekken om 12:30u op den Hille voor de ophaalronde en om 12:45u op 

de markt, voor een uitstap richting Meetjesland. We houden halt in Aalter 

voor koffie met appeltaart, daarna gaat de rit verder naar Maldegem waar we 

een bezoek brengen aan het “Stoomcentrum”, we nemen er 

dan de stoomtrein voor een toeristische rit naar Eeklo. Hier 

stappen we terug op de bus en rijden naar “Pomme Charelle”, 

een bedrijfje waar appelwijn wordt gemaakt. De 'Pomme Cha-

relle' is een aperitief- of dessertwijn die op ambachtelijke wij-

ze wordt bereid. Deze zoete fruitwijn wordt vervaardigd van zorgvuldig geselecteerde appe-

len. Het hogere alcoholgehalte (14,5 graden) wordt bekomen door zuivere suikers en zuren 

(citrussap) aan het vers geperste appelsap toe te voegen. Nadat we enkele proevers hebben 

genuttigd rijden we dan via Beernem naar De Bolzak voor ons avondmaal.  

Boerenbrood met hesp, kaas of hoofdvlees vergezeld van een Leffe van ‘t vat (bruin of blond), of koffie of 

andere drank naar keuze. Prijs alles inbegrepen: 42,00 euro. 

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 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

   of  robert.vancompernolle1@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

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

INSCHRIJVINGSSTROOK  voor HALVE DAGREIS 

     NAAM: …………………………………………… 

Wenst mee te gaan op de halve dagreis met …. pers. aan 42,00 euro  pp. 

Avondeten:  Boerenbrood met hesp                    kaas          hoofdvlees     (aankruisen wat gewenst) 



Bijlage  april 2014 

Beste OKRA lid, 

Zwevezele 

 We gaan wandelen op donderdag 10 april, naar Hooglede, CC Gulden Zonne, Marktplaats, 8830 Hoogle-

de, en op dinsdag 22 april  naar Sint Baafs Vijve, Zaal Den Aert, Sint-Bavostraat. 

 We vertrekken telkens aan de Oude Wissel om 13.15u .  

  

Op vrijdag 11 april  is er de jaarlijkse vastenbezinning met Parochie, Femma en Okra. 

Deze maal is het de film “Romero”. Deze film is één groot passieverhaal waarin Ro-

mero als een tweede Jezus wordt voorgesteld en sterft tijdens de consecratie in een mis-

viering. Romero gaf zijn bloed zoals Jezus ook zijn bloed gaf.  

Het is een film waarin je stil wordt door de heldhaftigheid, de wilskracht, het diep ge-

loof, de angst, het verraad van Romero.  

Deze film is zeker een aanrader. Onbewust zal het lijdensverhaal van Jezus meeklinken 

in deze film. Een gepaste religieuze film als bezinning in de vastentijd, de voorberei-

dingstijd van Jezus’ passie, dood en verrijzenis.  

Deze film wordt geprojecteerd op groot scherm in de Sint Aldegondiskerk om 13.30u. 

Toegang gratis. Iedereen is welkom. Achteraf is er nog een omhaling voor broederlijk delen en er is ook gra-

tis koffie voorzien. 

 

We hebben ook nog de regionale fietshappening in Pittem op 6 mei, hiervoor krijgen de fietsers een in-

schrijvingsformulier op de eerstvolgende fietstocht.  

 

Op dinsdag 13 mei is er de jaarlijkse regio meibedevaart naar Koksijde.  

We rijden eerst naar ‘t Wit Paard in Ichtegem voor pannenkoeken met koffie, 

daarna naar Koksijde voor de H. mis in de OLV kerk “ter Duinen” te 15.00u. 

We maken dan nog een boottocht op de IJzer, van Nieuwpoort naar Diksmui-

de en rijden dan verder met de autocar naar Woumen voor het avondmaal in 

het Jagershof.  

 

Meer info, prijs en inschrijvingen in de bijlage van volgende maand. 

 

 

Op zondag 18 mei is er de jaarlijkse ACW Rerum Novarum viering met fiets– en wandeltocht.  

uitnodiging en inschrijving volgende maand.   

 

Op donderdag 23 oktober is er opnieuw een voorstelling van “De mooiste melodieën van de Lage Lan-

den” in Kursaal Oostende.  

Met Connie Neefs, Vader Abraham, Bart Kaëll, Corry Konings en Andrei Lugovski.  

 Prijs: 35 euro en 11 euro vervoerskosten. Gelieve nu het strookje al in te vullen, maar in juli te betalen. 

 

       Vriendelijke groeten, 

        Het bestuur 

INSCHRIJVINGSSTROOK  “DE MOOISTE MELODIEËN “ 

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

Wenst mee te gaan naar Oostende op 23 oktober met ….. pers. aan 46,00 euro pp.   (te betalen in juli) 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

   of  robert.vancompernolle1@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

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

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



Bijlage  mei 2014 

Beste OKRA lid, 

 Op dinsdag 06 mei is er de fietshappening in Pittem.  

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

We vertrekken er met de fiets om 12.30u. 

 

Op dinsdag 13 mei is er de jaarlijkse meibedevaart, dit jaar gaan we terug naar Koksijde.  

We vertrekken om 11.30u aan den Hille voor de ophaalronde en om 11.45u van op het Marktplein.  

We rijden dan naar ’t Wit Paard in Ichtegem voor koffie en pannenkoeken. Daarna rijden we naar Kok-

sijde naar de O.L.V. kerk “ter Duinen” voor de H.mis te 15.00u. Na de 

H.mis maken dan nog een pleziervaart op de IJzer, van Nieuwpoort naar 

Diksmuide en rijden dan verder met de autocar naar Woumen voor het avond-

maal in ’t Jagershof. De prijs voor deze namiddag met koffie en pannenkoe-

ken, bijdrage bedevaart, boottocht, avondmaal, autocar en drinkgeld chauffeur 

bedraagt 42,00 euro. Indien u wenst mee te gaan gelieve onderstaand strookje 

in te vullen en het bedrag te betalen aan uw wijkverantwoordelijke. 

 

Op zondag 18 mei wordt U verwacht op het jaarlijkse Rerum Novarum feest.  

 De Eucharistieviering met receptie gaat door op zaterdag 17 mei om 17.00u. in de 

St. Aldegondiskerk. 

 Zondag is er dan om 9.00u de traditionele vinkenzetting in de Ricksteenweg en 

om 11.30u. is er in het kasteelpark, voor iedereen die zich heeft ingeschreven, een  

ACW aperitief en om 12.30u  de uitgebreide barbecue. Rond 14.00u is er een gelei-

de 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 voor de ingeschrevenen. Deelnemers gelieven bijgevoegd formuliertje 

in te vullen en 7,00 euro te betalen aan hun wijkverantwoordelijke. 

 

Voor onze wandelaars en voor onze leden die graag eens de benen willen strekken is er op woensdag 21 

mei een wandeling in Ingelmunster Aviflora. We vertrekken steeds samen met de wagen van op de par-

king aan de Oude Wissel om 13.15u. (er is ook carpooling mogelijk). 

 

  Op donderdag 22 mei gaat het feest voor onze huwelijksjubilarissen door in de “Croone” om 14.00u. 

Jubilarissen en bestuur van OKRA best deze datum niet vergeten!!  

 

Straks is er de noveen van St. Aldegondis op 1 juni. Vanuit de parochie wordt er opnieuw medewer-

king gevraagd aan onze Okraleden om tijdens de processie kaarsen te dragen vanuit het kerkportaal.  

Graag uw aanwezigheid om 14.30u.   

 

Dit jaar is er op dinsdag 17 juni een “Toeren in de Moeren” . 

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

verleden maand bij het boekje was gevoegd) tot uiterlijk 15 mei (betaald is ingeschreven).                    

      

     vriendelijke groeten en tot binnenkort,   

      het bestuur van OKRA Zwevezele 

NAAM: ………………………………………………………………… 

wenst mee te gaan op bedevaart met ….. pers. en betaalt hiervoor 42,00 euro per persoon. 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

     robert.vancompernolle1@telenet.be 

     roger.dewindt@skynet.be 

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



Bijlage  juni 2014 

Beste OKRA lid, 

 Op dinsdag 17 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 ge-

zamenlijk vertrekken om 8.15u naar de Panne. 

 

Op donderdag 19 juni maken we een halve dagreis. 

 Deze maal rijden we naar Kortrijk. We vertrekken te 12.45u  op den   

Hille en te 13.00u stipt op het marktplein.  

Bij aankomst in Kortrijk op de grote markt rond 13:45u, bezoeken we het 

exclusieve koffie- en theehuis VivaSara waar we een voorstelling krijgen 

van ongeveer 1u15’; “Koffie anno 2014” onder het motto: wat zijn de hui-

dige trends in de koffiewereld, welke koffie producerende landen zijn hot 

vandaag en waar moet ik op letten om een lekkere koffie te maken. Tijdens 

deze voorstelling krijgen we drie verschillende koffies om te proeven met 

daarbij een lekker stuk taart.  

    Na deze koffiedelicatessen rijden we 

(afhankelijk van het weer) naar de internationale 

rozentuin  ‘t Hooghe, of verkennen we tijdens 

een rondrit de omgeving van Kortrijk. Daarna 

rijden we naar Gullegem voor een bezoek aan de 

vernieuwde brouwerij van ‘t‘Gulden Spoor’. 

Hier krijgen we een rondleiding door de brou-

werij en achteraf de gelegenheid om enkele van 

die heerlijkheden die hier gebrouwd worden te 

degusteren. Na deze bezoeken, rijden we naar de “Vlasblomme” in Kortrijk voor ons avondmaal, een bord 

met brood, paté, hesp en groentjes.  Prijs: 44,00 €.  

 

Op vrijdag 4 juli is er een Prov. petanquetornooi in Lichtervelde, inschrijven kan bij Noël Callewaert. 

 

Op maandag 18 augustus organiseert OKRA Zwevezele het jaarlijks Regio petanquetornooi  in het kas-

teelpark hier te Zwevezele. Ieder OKRA lid die een balletje wil werpen is hierop uitgenodigd, (vooraf in-

schrijven à 2,5 € via uw wijkverantwoordelijke dit ten laatste tegen 8 augustus). 

 

Graag willen wij u ook even vragen om onze vereniging te steunen door kaarten 

te kopen van de jaarlijkse groentekaarting, die doorgaat op 29 augustus om 

14:00u in de Oude Wissel. Inleg 1,50 €. Kaarten zijn vanaf volgende maand te 

bekomen.   U bent van harte welkom. Hou alvast deze datum vrij.      

 

                

     Met vriendelijke groeten, 

       Het bestuur OKRA Zwevezele 

 

 

    INSCHRIJVINGSSTROOK HALVE DAGREIS  

 

 Grote Groentekaarting 

Naam:       ........................................................................... schrijft in voor de halve dagreis naar Kortrijk 

 

met …..   pers. en betaalt hierbij ……. x  44,00 euro.     

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

     robert.vancompernolle1@telenet.be 

     roger.dewindt@skynet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 
Tel. Robert: 051/ 61 15 45 of  0477/ 63 31 97   

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



Bijlage  juli/aug 2014 

Beste OKRA lid, 

  

 Op dinsdag 29 juli en 26 augustus zijn er de jaarlijkse daguitstappen met de fiets. 

Meer info hierover krijgt u op een van de volgende fietsnamiddagen samen met een 

briefje voor inschrijving. 

 

Op dinsdag 12 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 / Wingene, of geef het aan uw wijkverantwoordelijke. 

 

Op maandag 18 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 zeker aanwezig te zijn ten laatste om 

13.15u. Vul onderstaand strookje in en bezorg het aan uw wijkverantwoordelijke, 

of stuur een mail of bel naar: Roger Dewindt vóór 5 augustus.   

 

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

dag 29 augustus onze jaarlijkse OKRA groentekaarting doorgaat in de Oude Wissel vanaf 

14:00u. 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 

betuigen door kaarten te kopen aan uw wijkverantwoordelijke. Waarvoor van harte dank. 

 

“Juvenalis” De mooiste melodieën van de lage landen”, gaat door op donderdag 23 oktober. 

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

digde bedrag van 46 euro (35+11 voor de bus), samen met het ingevuld strookje onderaan, te 

overhandigen aan hun wijkverantwoordelijke. 

 

Op 11 september is er een (halve) dagreis gepland . Meer hierover in de bijlage van september.   

                           Maar eerst genieten we nu van een zonnige (?) en ontspannende vakantie .  

 

         Vriendelijke groeten en tot in september.  

 

                                   Het bestuur  

 

 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR HET PETANQUETORNOOI OP 18 AUGUSTUS 

 

NAAM: …………………………………………….. 

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

               BETALINGSSTROOK  JUVENALIS  SHOW “DE MOOISTE MELODIEËN “ 

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

heeft zich ingeschreven voor Juvinalis in Oostende, met ….. pers. en betaalt nu pp. 35 € (+ 11 € bus) .  

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

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

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

     robert.vancompernolle1@telenet.be 

     roger.dewindt@skynet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

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



Bijlage  september 2014 

Beste OKRA lid, 

Zwevezele 

Op woensdag 3 september start van het nieuwe dansseizoen 2014 – 2015 in het CC. De Wissel om 18.30u. 

 

Op dinsdag 9 september is er de sluitingsfietsuitstap met een etentje achteraf in het 

“Handelshuis” in Koolskamp voor diegenen die zich hebben ingeschreven.   

 

Op donderdag 11 september is er een halve dagreis. We bezoeken het waterkersbedrijf 

Cressana in Zwalm en het chocoladebedrijf  Chocofino in Sint Eloois Winkel.  

We vertrekken op den Hille om 11.30u voor de ophaalronde en om 11.45u op het 

marktplein, vanwaar we naar Oudenaarde rijden, voor een mattetaart met koffie.  

Cressana is een bedrijf waar waterkers wordt geteeld. Waterkers is een van de meest 

bijzondere planten met een weldadig effect op de gezondheid. Cressana heeft er zijn 

missie van gemaakt om de natuurlijke krachten van deze plant te herontdekken en te 

respecteren. Na het bezoek aan Cressana en Chocofino rijden we naar ’t Bijenhof  voor een belegde bo-

terham met groentjes. Zoals gewoonlijk zijn de zelf genomen dranken niet inbegrepen.   Prijs: 42,00 €.   

 

 Op dinsdag 16 september is er een regionale wandeling in Pittem, afspraak zoals gewoonlijk om 13.15u 

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

 

Week van het trefpunt  
 

 » Op dinsdag 23 september om 14:00u starten we de trefpuntweek met een fietsuitstap van ongeveer 20km.  

 » Op woensdag 24 september is er vanaf 8:00u in het C.C. De Wissel, een “Trefpuntontbijt” voorzien 

voor iedereen. Kaarten zijn te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke aan 5,00 euro. 

 » Ook op woensdag 24 september is er vanaf 18.30u een initiatiedansavond in het CC De Wissel. 

 Kom gerust eens kennis maken met onze OKRA dansclub “Jong van hart”. Gratis drankje!! 

 » Op donderdag 25 september is er een wandelnamiddag van een 4 tal km. hier in Zwevezele. 

 Herinner onze actie “Elke Stap Telt”, daarom doen we het nogmaals voor al deze mensen die dan hebben 

mee gewandeld. Ook nieuwe wandelaars die graag een beetje beweging wensen zijn welkom.  

 » Normaal is er tijdens de week van het trefpunt ook een voordracht voorzien, maar deze wordt verschoven 

naar vrijdag 3 oktober. We worden om 14:00u uitgenodigd naar het rusthuis hier in Zwevezele, om een 

voorstelling van het nieuwe woon- en zorgcentrum bij te wonen. Daarna volgt er nog een toelichting 

over “welke initiatieven zijn er voor personen met dementie”. 

  Achteraf  is er nog een traktaat met versnaperingen. 

 » Ook onze ontspanningsnamiddag i.s.m. gemeente is verschoven naar een andere datum, namelijk naar 

donderdag 2 oktober om 14.00u in het CC De Wissel, daar krijgen we een showoptreden van Jason 

Bradley met een zang- en goochelact, hij wordt bijgestaan door mooie danseressen. Koffie tijdens de pau-

ze. Kaarten zijn binnenkort te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke en/of bij de gemeente cultuur.  

 

Op woensdag 1  oktober vieren we onze kampioenen van de OKRA kaarterclub. 

Al onze kaarters krijgen hiervoor een uitnodiging op een van de volgende kaartingen. 

 

Op zaterdag 4 oktober is er om 17.00u een H.mis opgedragen aan de overleden leden van OKRA.  

Iedereen wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd om 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 op 11/9   met ….. pers. en betaalt hiervoor 42,00 euro  per persoon. 

De keuze voor de toespijs bij het avondmaal is:  (kruisje zetten wat gewenst) 

kaas                   boerenhesp         paté       gehakt                                   

e-mail:  okra.zwevezele@skynet.be 

             robert.vancompernolle1@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 



Bijlage  oktober 2014 

Beste OKRA lid, 

e-mail:  okra.zwevezele@skynet.be 

     robert.vancompernolle1@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

Nog even herinneren; op donderdag 2 oktober is er in het CC De Wissel om 14.00u, de ontspan-

ningsnamiddag met Jason Bradley. Een muzikale dans- show- en goochelnamiddag i.s.m. de Cul-

tuurdienst. Kaarten zijn nog te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke of bij Roger (051/61 15 62) 

Ook willen we uw aandacht vestigen op de voordracht over dementie en over het nieuwe rusthuis, 

dit in de zaal van het rust- en verzorgingstehuis, Pastorijstraat 56, op vrijdag 3 oktober om 14.00u.  

 

Op zaterdag 4 oktober is er om 17.00u een H. mis in de St. Aldegondiskerk, opgedragen aan 

de overleden leden van Okra. Graag uw aanwezigheid! 

Op dinsdag 7 oktober is er een provinciale sterwandeling in Wakken,  

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

 

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

dag 9 oktober. Dan gaan we naar “de Fijnproever” in Philippine. We gaan ons daar 

tegoed doen aan lekkere mosselen met frietjes of brood. We vertrekken om 11.15u aan 

de kerk op den Hille  en stipt te 11.30u van op het marktplein te Zwevezele.           

  Er is geen ophaalronde voorzien!!! 
 De prijs voor deze culinaire reis is 37,00 euro (autocar, mosselen met brood of frietjes 

en  een drank naar keuze aan tafel (max.3,50 €).  

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. 

Indien u geen mosselen lust en U wenst toch deel te nemen aan deze culinaire reis, dan kan u uitzon-

derlijk als vleesgerecht een varkensmedaillon in champignonroomsaus verkrijgen. Gelieve dit duide-

lijk op het antwoordstrookje aan te kruisen. 

 

 Er is een regionale kaarting op donderdagnamiddag 14 oktober in Ooigem, liefhebbers kunnen 

zich inschrijven bij Roger Dewindt tot uiterlijk 6 oktober.  

 

Op dinsdag 21 oktober is er nog een laatste fietsnamiddag voorzien en zoals ge-

bruikelijk wordt deze afgesloten met een pannenkoekennamiddag in het C.C. De Wis-

sel. Deze pannenkoekennamiddag is vrij toegankelijk voor iedereen. Deuren vanaf 

14.00u. Bij goed weer maken de fietsers eerst een fietstocht, om daarna aan te sluiten bij 

het pannenkoekenfestijn, met koffie of drank naar keuze . 

 

Op woensdag 22 oktober is er de start van het nieuwe kaartseizoen van onze kaartclub. 

 Nieuwe geïnteresseerden kunnen zich nog inschrijven bij Roger Dewindt tot 18 oktober. 

 

Op donderdag 23 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 toegangskaarten 

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

wijkverantwoordelijke.           

       

      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  37,00 euro per persoon.     

Ik verkies varkensgebraad in plaats van mosselen:      



Bijlage  november 2014 

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 15 oktober, gaan we op 5 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 gele-

genheid om eens rustig mee te wandelen tijdens volgende wandelingen:  

op maandag 17 november in Lichtervelde, zaal OC De Schouw voor 2 x 3 km.  

op dinsdag 25 november, in Kanegem  Parochiaal Centrum Sint-Bavostraat 2. voor 2 en 

4 km. We vertrekken telkens gezamenlijk om 13:15u  met enkele wagens aan de “Oude 

Wissel”. Carpooling is meestal mogelijk.  

 

En niet te vergeten !! er is opnieuw een regiowandelnamiddag voorzien in Zwevezele. 

Dit op dinsdag 2 december vanaf 13:30u voor 2 en 2x4 km. Iedereen is welkom.  

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

 

Op zaterdag 20 december organiseert de Landelijke Gilde van Zwevezele een kerstmarkt in onze ge-

meente. Ook Okra Zwevezele heeft zich opnieuw ingeschreven om hieraan deel te nemen. 

 Kom ons gerust eens een bezoekje brengen. We zijn er met onze stand al vanaf 18:00u. 

 

Uw wijkverantwoordelijke heeft een nieuwe OKRA sticker bij voor 2015, om op uw lidkaart te kle-

ven . De lidkaarten worden niet vervangen, er wordt gewoon een sticker op gekleefd. 

Het lidgeld voor 2015 is: hoofdlid 23 €, tweede lid 15 € (gezin 38 €), bijlid 5 € en rusthuis 10 €. 

 

De CM betaalt ook in 2015 uw sportverzekering terug. Indien u reeds uw verzekering hebt betaald aan 

Robert of Lena, hoef je verder niets meer te doen, wij doen het nodige voor uw terugbetaling. 

 Mensen die bij een andere mutualiteit zijn aangesloten, gelieven zelf een formulier daar aan te vragen 

en dit ons dan te overhandigen, die u dan achteraf wordt terug bezorgd. 

 

Hou alvast een van de volgende data vrij voor ons komende kerstfeest: woensdag 17, donderdag 18 of  

vrijdag 19 december. Telkens start het feest om 13.30u. Deuren om 12:45u. 

De kaarten worden u volgende maand aangeboden 5,00 euro voor onze OKRA leden en 8,00 euro voor 

anderen .  

 

Op de achterzijde van dit blad vindt U belangrijke informatie over inbraak- en diefstalbeveiliging. 

 

 

       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 2014 

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 terug drie data voorzien voor dit kerstgebeuren, nl. op woensdag 17, donderdag 18 en 

vrijdag 19 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 5,00 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 1 december is er om 14:00u een voordracht in Tielt, in de bovenzaal CM gebouw, over de 

vitamine D, een wonder vitamine door dr.ir. Eric De Martelaire. Wat is eigenlijk vitamine D? Wat zijn 

de symptomen van een tekort aan vitamine D? 

 

Op dinsdag 2 december, regiowandeling in Zwevezele, een wandeling door en langs het centrum van 

Zwevezele, inschrijven kan vanaf 13:30u in de “Oude Wissel” voor een wandeling van 2 km, en twee 

wandelingen van 4 km. Kom eens af en doe gerust mee, bewegen is gezond. 

 Iedereen is welkom. 1,00 euro voor leden Okra-sport, 1,50 euro voor diegenen die geen sportverzekering 

hebben en niet-leden betalen 2,00 euro. 

 

Op zaterdag 20 december staat OKRA Zwevezele vanaf 17.00u opnieuw op de kerstmarkt hier te 

Zwevezele. Breng zeker een bezoekje aan onze stand voor een warme suikerwafel met koffie en/of voor 

een frisse drink aan de jeneverbar. 

 

Op donderdag 11 december  is er een reisbeurs “Samen-reizen 55+” in het Fabriekspand, Veldstraat 

59 te Roeselare, van 10:00u  tot 17:00u. Inkom 3,00 euro (op vertoon van uw OKRA lidkaart) 

 

Op dinsdag 13 januari 2015 is er een regionale wandeling in Gits.  

Op dinsdag 27 januari 2015 is er een regionale wandeling in Wingene.  

Op maandag 2 februari 2015, is er om 14.00u in de CM van Tielt een voordracht met Brigitte Balfoort 

over “Achter de schermen van het Belgisch koningshuis”. 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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