
Bijlage  februari 2016 

Beste OKRA lid,  

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 

OKRA regio Roeselare en -Tielt nodigen je uit naar ”OKRA DANST “  

op donderdag 18 februari vanaf 13.30 uur in OC de schouw in Lichtervelde. 

            Tickets :5 €  op het regiosecretariaat (051-265307 of 051-423808) 

 

Op Maandag 22 februari  is er een voordracht in Tielt met Manu Adriaens.  

De voordracht gaat over “veel mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrijpen” . 

In tegenstelling tot wat de titel zou kunnen laten vermoeden, gaat het in deze voordracht niet in de eerste 

plaats over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Nee, de inhoud is veel rijker.  

Allerlei leuke thema’s van het dagelijkse leven passeren de revue.  

Locatie CM -Tielt 2é verdieping Oude Stationstr 12 . Inkom  5€ 

 

Op  Dinsdag 23 februari is er een regiowandeling in Wakken. We vertrekken zoals gewoonlijk om  

13.15u aan de oude Wissel  (carpooling mogelijk ) 

 

Op  Dinsdag 08 maart is er een regiokaarting in Pittem, inschrijven kan nog tot 25 februari bij Roger 

Dewindt 051/61 15 62. 

Op  Maandag 14 maart gaan we wandelen in Ardooie, ook is er een 

voordracht in Tielt, “Als een cel in het lichaam ontspoort” door prof. dr. 

Filip Lardon (zie ook de koerier van feb. mrt.) 

Op Dinsdag 15 maart  start het fietsseizoen, met fietswijding om 13.45u 

                                  

    Meer info in bijlage van maart.      
 

         Met vriendelijke groeten, 

       het bestuur 

      Okra Zwevezele  wenst U en uw familie een gezond, voorspoedig en gelukkig  2016. 

Op onze leeftijd is het vooral belangrijk dat we gezond mogen blijven, zodat we kunnen genieten van de 

grote en kleine dingen des levens.  

We zetten het nieuwe jaar in met een nieuw  jaarthema : “Welkom aan boord “. 

Twee jaar lang zitten we volop in “ omarmen”,”ontdekken”,”ontspannen”, en ontmoeten”. 

    

  

Samen gaan we voor een warm  OKRA voor alle 55+ers. 

Het OKRA bestuur staat opnieuw klaar om het beste van zichzelf te geven opdat u ten volle 

kan genieten van onze activiteiten. 

 We danken u voor uw vernieuwd lidmaatschap en voor het vertrouwen in ons trefpunt. 



Bijlage  maart  2016 

Beste OKRA lid,  

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 

 Op maandag 14 maart gaan we wandelen in Ardooie. 

We vertrekken om 13.15u van op de parking aan de oude Wissel (carpooling mogelijk ). 

 

 Op  dinsdag 15 maart  start het fietsseizoen van 2016, hopelijk krijgen we een zeer mooie zomer, 

 Robert heeft voor onze moedige fietsers veel mooie fietsnamiddagen in petto. Wees er zeker bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Op  de startdag  is er om 13.45u fietswijding door pastoor Luk voor een mooi en veilig fietsjaar.      

    

 Op dinsdag 29 maart  is er dan de 2e fietsnamiddag, we vertrekken aan de oude wissel om 14.00u voor 

een korte  fietstocht, daarna volgt er de traditionele pannenkoekennamiddag t.v.v. van de fietsclub, waar-

naar iedereen wordt uitgenodigd om er enkele lekkere pannenkoeken te proeven. 

 Op  donderdag 17 maart is er te 13.30u de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, deze gaat door in          

het c.c  De Wissel. We genieten er van een filmmontage gepresenteerd door Roger over de uitstappen en 

activiteiten van OKRA Zwevezele uit het voorbije  jaar. 

          Daarna is er een koffiepauze gevolgd door een optreden van het komisch duo 

Na de show is er de gebruikelijke koffietafel. Kaarten zijn te bekomen voor deze 

mooie namiddag aan 5,00 € bij uw wijkverantwoordelijke. 

 

 Op vrijdag 18 maart om 13.30u is er terug een crea-namiddag. 

    Roos vande Woestyne geeft er een workshop voor het maken van een mooi  

           paaswerk. Deze namiddag gaat door om 13.30u in de Oude Wissel.  

Kom gerust eens af en breng een beetje gereedschap mee, een knipschaar,        

verfborstel en een doos om achteraf uw creatie mee te nemen naar huis.  

           De kostprijs  voor deze namiddag is 15,00 € (paaswerk en koffie inbegrepen). 

           Vul de inschrijvingsstrook in en geef deze af aan uw wijkverantwoordelijke. 

Het wordt een aangename crea-namiddag .    

 

 Op dinsdag 22 maart is het wandelen in Kanegem. We vertrekken  zoals gewoonlijk om  13.15u aan de 

Oude Wissel ( carpooling mogelijk). 

 

       Vriendelijke groeten, 

        het bestuur 

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

INSCHRIJVINGSSTROOK  voor  PAASDECORATIE 

 

NAAM …………………………………………………………………….. 

Wenst deel te nemen aan de crea-namiddag op vrijdag 18 maart en betaalt  15 € 



Infobijlage  april 2016 

Beste OKRA lid,  

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 

We  gaan wandelen op Donderdag 14 April, naar Hooglede, CC gulden Zonne, Marktplaats 8830 Hooglede. 

We vertrekken aan de oude Wissel om 13.15u. Carpooling mogelijk. 

 

Op Donderdag 14 April is er onze eerste halve dagreis van het jaar, we maken een uitstap naar het rabarber-

bedrijf ‘t Warandehof in Gijverinkhove en naar de kaasboerderij De Moerenaar  in Veurne. De autocar voor 

de ophaalronde vertrekt aan autocars Vandekerckhove om 12:10u (dit omdat er geen plaats is op de Hille we-

gens werkzaamheden). Beide autocars vertrekken dan om 12:30u van op de markt. We rijden naar het Waran-

dehof voor koffie met gebak, een rondleiding in het bedrijf, wijn en paté  proeverij, daarna naar de Kaasma-

kerij De Moerenaar waar we een bordje met proevertjes krijgen, een rondleiding en een drank naar  keuze. 

Voor het avondmaal rijden we naar het Kleine Meer voor een belegde boterham met groentjes. De prijs voor 

deze namiddag bedraagt 40,00 €. Indien men wenst mee te gaan gelieve onderstaand strookje in te vullen. 

 

Op Dinsdag 19 April wordt er een regiowandeling ingericht door ons 

OKRA  Zwevezele. Als je een beetje meer beweging wenst kom dan zeker 

eens af naar onze wandeling. Er zijn lussen van  2x4 km en ook 1x2 km. 

Iedereen is welkom, men wandelt op eigen tempo langs uitgepijlde rustige 

wegen. Inschrijven in de Oude Wissel vanaf 13:30u 

 

Op Donderdag 28 april  is er om 14.00 u een filmvoorstelling in de Wissel. 

Je kan er van op de zittribune aangenaam  genieten van deze film.  

 Inkom 3,00 €, te betalen aan de deur. Tijdens de pauze is er koffie.  

Op  Zondag 1 Mei (in plaats van eerder vermeld 15 mei) is er de jaarlijkse Rerum Novarum viering in Zwe-

vezele, (zie bijgevoegde flyer, invullen en 8,00€ betalen aan uw wijkverantwoordelijke).  

Op woensdag 4 mei  gaat er om 14:30 u  in Oostrozebeke s.c.Mandelmeersen, de 25e Wereldfolkloreade 

door met volksdansen uit Burundi, New Zeeland, Oekraine, Polen en Servië.  

Prijs 11,00 €, consumptie en gebak inbegrepen, men rijdt met eigen vervoer.  

Gelieve onderstaand strookje in te vullen en betalen aan uw wijkverantwoordelijke.  

 

Op Donderdag 12 Mei is er de jaarlijkse meibedevaart. Meer hierover in de info van mei. 

 

Op Donderdag 22 oktober  is er terug een voorstelling van de Mooiste melodien, ( zie bijgevoegde flyer) 

Prijs 35 € + 12 € vervoerskosten.  Gelieve nu reeds het strookje in te vullen, maar slechts in juli te betalen.  

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

Inschrijvingsstrook Wereldfolkloreade  Oostrozebeke op 4 Mei in S.C.Mandelmeersen  

      Naam ……………………………………………….          schrijft in voor de Wereldfolkloreade   

      met …… pers. en betaalt hierbij ……… x 11,00 € =……….€ 

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

               Inschrijvingsstrook Mooiste Melodieën van de lage landen Oostende 

     Naam ……. …………………………………………… schrijft in voor Melodieën van de lage landen  

       Met …….. pers. Prijs is 35.00 € en vervoerskosten 12,00 €   (betalen in juli)   

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

                                       Inschrijvingsstrook halve dagreis op 14 april 

      Naam ………… ………………………………………..  schrijft in voor de halve dagreis  

      Met …… pers. en betaalt hierbij ……… x 40,00€ =………€ 



Bijlage  mei 2016 

Beste OKRA lid, 

 Op zondag 1 mei wordt U verwacht op het jaarlijkse Rerum Novarum feest.  De Eucharistieviering 

met receptie gaat door op zaterdag 30 april om 17:00u. in de St. Aldegondiskerk. Op zondag is er 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 start de geleide wandel- en fietstocht i.s.m. Pasar en OKRA. Om af te sluiten volgt om 

16:30u nog een trekking van de gratis tombola voor diegenen die zich hebben ingeschreven.  

 

Op dinsdag 10 mei is er een regio fietshappening in Wingene. Iedereen die zich heeft ingeschreven 

wordt verwacht op de parking aan de Oude Wissel. We vertrekken er met de fiets om 13:00u.  

 

Op donderdag 12 mei is er de jaarlijkse meibedevaart, we vertrekken om 11:45u aan autocars Vande-

kerckhove voor de ophaalronde en om 12:00u op het Marktplein. We rijden eerst naar de Nonnebossen            

in Zonnebeke voor een stuk appeltaart met koffie. Daarna rijden we naar Dadizele 

om er te 15:00u de H.mis in de Basiliek bij te wonen. Na de viering rijden we dan 

naar Moeskroen, voor een bezoek aan 

het nieuwe grote tuincenter Famiflora, 

waar we eens rustig kunnen rondkuie-

ren of in het cafetaria vertoeven. Rond 18:00u keren we dan terug richting Hoogle-

de naar de Oude Melkerij voor een belegde boterham met groentjes en een drank 

naar keuze. Terug thuis rond 20:30u -21:00u. Indien U wenst mee te gaan op deze 

meibedevaart, gelieve onderstaand strookje in te vullen en 35,00 € te betalen. 
  

Als je graag danst, of eens gezellig bij een drankje wil genieten van onze Okra dansclub, kom dan gerust 

naar onze jaarlijkse dansinstuif in het CC “De Wissel” op woensdag 25 mei om 14.00u.  

De muziek wordt U gebracht door onze eigen dj. Roger, die al uw favoriete dansnummertjes wil draaien. 

U bent er van harte welkom, deuren open vanaf 13:00u. Noteer alvast deze datum in uw agenda. 

 

Op donderdag 26 mei vieren we onze huwelijksjubilarissen, al onze leden die dit jaar hun jubileum vie-

ren van 50, 60, 65 of meer jaren gehuwd worden uitgenodigd en door ons Okra bestuur in de bloemetjes 

gezet tijdens een receptie bij een drankje en een hapje. 

 

Straks is er op zondag 5 juni, terug de noveen van St. Aldegondis. Vanuit de parochie wordt opnieuw 

de medewerking gevraagd van onze Okraleden om mee te stappen in de processie en om kaarsen te dra-

gen vanuit het kerkportaal tot in de kerk. Graag uw aanwezigheid om 14.15u.   

      

     vriendelijke groeten en tot binnenkort,   

      het bestuur van OKRA Zwevezele 

NAAM: ………………………………………………………………… 

wenst mee te gaan op bedevaart met ….. pers. en betaalt hiervoor 35,00 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 2016 

Beste OKRA lid, 

 Op donderdag 9 juni maken we een halve dagreis. We rijden deze maal richting Brussel. 

We vertrekken te 11.30u aan reizen Vandekerckhove voor de ophaalronde en te 11.45u stipt op het markt-

plein. Voor onze koffie en een  stuk taart houden we halt bij ‘t Biezemhof in Aalter,vanwaar we dan rich-

ting Grimbergen rijden voor een bezoek aan de Volkssterrenwacht MIRA. 

Volkssterrenwacht Mira is in de loop der jaren uitgegroeid tot een echte aantrek-

kingspool voor al wie interesse heeft in wat er zich in het heelal afspeelt en ont-

vangt ieder jaar vele duizenden bezoekers. 

Het wordt een heel interessant virtueel bezoek aan het heelal. 

Na het bezoek aan MIRA rijden we naar Vilvoorde de 3 Fon-

teinen voor een drankstop, vervolgens rijden we dan naar 

Deinze, naar het “Fermetje” voor het avondmaal (belegde boterham met hesp, kaas, 

paté en groenten). Terug thuis rond 20:45u. Als u wenst mee te reizen vul dan onder-

staand strookje in en betaal 45,00 € aan uw wijkverantwoordelijke. Wees er vlug bij want de plaatsen zijn 

beperkt. 

Van uit de parochie wordt er aan onze okraleden gevraagd om deel te nemen aan de processie voor het lof 

als start van de Sint-Aldegondisnoveen. Iedereen is welkom op zondag 5 juni op het Kerelsplein. De pro-

cessie start om 14u30. Wie meeloopt krijgt een voorbehouden plaats! Dank in naam van de kankerpatiënten.   

                   

Zeepbellenregen in de Sint-Aldegondiskerk in de noveen. 

Zeepsop op zich zweeft niet. Enkel een zeepbel met lucht zweeft over obstakels heen. Enkel een geestrijke 

volle mens zweeft over kanker heen. We willen kankerpatiënten geestkracht inblazen zodat zij terug opzwe-

ven vanuit hun gebroken en gevallen zijn tot een zwevende mens die over alle leed kan heen vliegen. 

 (Luk Brutin) 

 

Woensdag 15 juni is er een wandeling in St.Godelieve Roeselare. Men vertrekt met de wagen aan de Oude 

Wissel te 13:15u naar de Honzebroekstraat (aan de H.Godelievekerk). Zie ook in de Okra koerier. 

 

.Op maandag 22 augustus organiseert OKRA Zwevezele het jaarlijks Regio petanquetornooi  in het kas-

teelpark hier te Zwevezele. Ieder OKRA lid die een balletje wil werpen is welkom, (vooraf inschrijven à 

2,5 € via uw wijkverantwoordelijke of bij Roger Dewindt). 

  

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

te kopen van de jaarlijkse groentekaarting, die doorgaat op vrijdag 26 augus-

tus 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 

Naam:       ........................................................................... schrijft in voor de halve dagreis van 9 juni 

 

met …..   pers. en betaalt hierbij 45,00 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 

 

 Grote Groentekaarting 



Bijlage  Juli & Augustus  2016 

Beste OKRA lid,  

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 

 

 
Op dinsdag 05 juli en 16 augustus zijn er de jaarlijkse daguitstap-

pen met de fiets. Meer info hierover krijgt u op een van de volgende 

fietsnamiddagen. 

 

 

Op donderdag 11 Augustus  gaat de jaarlijkse seniorennamiddag  

door in Wingene. Indien U deze show wenst bij te wonen vul dan bijgevoegd formulier in en de-

poneer het in de brievenbus van het gemeentehuis in Zwevezele of Wingene, of geef het aan uw 

wijkverantwoordelijke.    

 

OKRA-SPORT regio Tielt organiseert, in samenwerking met trefpunt Zwe-

vezele, op maandag 22 augustus  de 15e editie van het regionale OKRA 

petanquetornooi in het kasteelpark hier te Zwevezele.  

Ook u wordt vriendelijk uitgenodigd om ons een  bezoekje te brengen en 

even mee te genieten van dit evenement, samen met vrienden bij een drank-

je op het terras, in de mooie omgeving van het kasteelpark. 

Indien je zelf ook een balletje wilt werpen gelieve dan zeker aanwezig te zijn ten laatste om 13:15u . 

Vul onderstaand strookje in en bezorg het aan uw wijkverantwoordelijke, stuur een mail of bel naar: Ro-

ger Dewindt (zie telefoon bovenaan) vóór 7 augustus om u in te schrijven. 

 

  Zoals al eerder vermeld in onze vorige bijlage, herinneren we u er toch nog even aan dat op vrijdag 26 

augustus  onze jaarlijkse  Okra groentekaarting doorgaat in de Oude Wissel vanaf 14:00u.  

Graag nodigen wij u dan ook uit naar onze kaarting die een financiële ruggensteun is voor de vereni-

ging.  Indien u niet kunt kaarten of als u belet bent om te komen, dan kan u altijd uw steun betuigen 

door kaarten te kopen aan uw wijkverantwoordelijke. Inleg 1,50 € .Waarvoor van harte dank. 

 

Op donderdag 08 september is er een halve dagreis. 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  

 

                         BETALINGSSTROOK  JUVENALIS  SHOW “DE MOOISTE MELODIEËN “ 

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

       heeft zich ingeschreven voor Juvinalis in Oostende met ….. pers. en betaalt nu 35 € pp (+ 12 € bus) .  

                 INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR HET PETANQUETORNOOI OP 22 AUGUSTUS 

     NAAM: …………………………………………….. 

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



Bijlage  september 2016 

Beste OKRA lid, 

Zwevezele 

Op woensdag 7 september start van het nieuwe dansseizoen 2016 – 2017 in het CC. De Wissel om 18.30u. 

 

Op donderdag 8 september is er een halve dagreis. Eerst rijden we naar ‘t Vijverhof  in Wevelgem voor 

onze koffie met taart en vervolgens rijden we dan verder naar Doornik voor een rondrit in de stad met de 

toeristische treintjes onder begeleiding van twee gidsen.  

De stad heeft een totale oppervlakte van ruim 213 vierkante kilometer. Doornik is tevens de op één na oud-

ste stad van België. De oudste stad is Tongeren, dat net als Doornik ooit door de Romeinen gesticht werd. 

 Na ons bezoek aan Doornik rijden we verder de provincie Henegouwen bin-

nen naar Huissignies voor een bezoek aan het “museum van het platteland”. 

In dit museum krijg je de indruk dat tijd is blijven 

stilstaan.  In meer dan 40 zalen ontdek je het im-

mer moeilijke leven van weleer. 

Een oude klas, de molen, agrarische werkzaamhe-

den, landbewerking, smederijen, melkerijen en ate-

liers van ambachtslui... Het zijn dagelijkse beleve-

nissen van vroeger die je in het museum kan ont-

dekken via de gebruikte werktuigen en machines.  

We nemen hier een drankje om de herinneringen aan vroeger door te spoelen.  

Na deze belevenis rijden we naar Kuurne, ’t Laurierblad voor een belegde boterham met groentjes.  

 Prijs alles in: 47,00 €.   

>>>>  We vertrekken op den Hille om 11:45u voor de ophaalronde en te 12:00u stipt op het marktplein.  

 

Op dinsdag 13 september is er in  

Wingene een regio “kubbtornooi”. Indien u wenst deel te nemen aan deze leuke ontspanning neem contact 

op met sportverantwoordelijke Robert Van Compernolle.   

 

Week van het trefpunt  
 

 » Op dinsdag 20 september starten we met een fietsuitstap, van ongeveer 30km.  

 » Op woensdag 21 september is er vanaf 8:00u in het C.C. De Wissel, een “Trefpuntontbijt”.  

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

 » Ook op woensdag 21 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 22 september is er onze ontspanningsnamiddag i.s.m. de gemeente. Niemand minder 

dan Koen Crucke en Margriet Hermans brengen ons “Brasserie Nostalgie”, een programma boordevol 

muziek en humor. Zie bijgevoegde flyer. Kaarten te bekomen à 6,00 € bij uw wijkverantwoordelijke. 

 

Op dinsdag 27 september is er een regionale wandeling in Schuiferskapelle, afspraak zoals gewoonlijk 

om 13.15u op de parking aan de Wissel voor een gezamenlijk vertrek naar Schuiferskapelle.  

 

Op woensdag 5 oktober vieren we onze kampioenen van de OKRA kaarterclub. 

Al onze kaarters kregen hiervoor reeds een uitnodiging . 

 

      Met vriendelijke groeten, 

       het bestuur 

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 8/9   met ….. pers. en betaalt hiervoor 47,00 euro  per persoon. 

e-mail:  okra.zwevezele@skynet.be 

 roger.dewindt@skynet.be 

             robert.vancompernolle1@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 



Bijlage  oktober 2016 

Beste OKRA lid, 

e-mail:  okra.zwevezele@skynet.be 

     robert.vancompernolle1@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

Op woensdag 5 oktober vieren we onze kaartkampioenen in het CC De Wissel. Al onze kaarters hebben 

reeds een uitnodiging gekregen en worden er om 11:00u verwacht voor receptie en middagmaal. 

In de oktobermaand is er steeds een culinaire reis gepland, deze maal op donderdag 13 oktober.  

Dan gaan we terug naar “De Fijnproever” in Philippine. We zullen ons daar tegoed doen aan een 

lekker mosselfestijn. We vertrekken om 11:00u aan de kerk op den Hille en stipt te 11:15u 

van op het marktplein te Zwevezele.        >>> Er is geen ophaalronde voorzien!!! <<<< 

Na het eten keren we rechtstreeks naar huis terug. Als U wenst deel te nemen aan deze culi-

naire reis, gelieve onderstaand strookje in te vullen en het bedrag vereffenen bij uw wijkver-

antwoordelijke. De prijs voor deze culinaire uitstap is 38,00 euro (autocar, mosselen met 

frietjes, mosselbrood en achteraf een koffie inbegrepen). Indien u uitzonderlijk ook wenst 

mee te gaan maar geen mosselen lust, gelieve dit onderaan op het strookje duidelijk aan te kruisen. 

Op dinsdag 11 oktober is er om 14:00u een voordracht in het C.C. De Wissel door Karel Strobbe met als 

thema “Van onze jongens geen nieuws”. Op 10 mei 1940 vertrekken op bevel van de Belgische overheid, 

332.000 jonge mannen richting Frankrijk. Zij vormen de reservisten waarmee de oorlog kan gewonnen wor-

den. Gefascineerd door de roadtrip van deze jongens sprong Karel Strobbe met twee collega’s 75 jaar later 

op de fiets om deze reis over te doen. Deze boeiende voordracht is in samenwerking met het Sociaal Huis, 

(zie ook de cultuurkalender 16/17 van de gemeente). Inkom 1,00 € koffie inbegrepen. 

Op dinsdag 18 oktober is er een regiowandeling in Dentergem. Voor de wandelaars die wensen mee gaan 

naar Dentergem, men vertrekt om 13:15u aan de Oude Wissel. 

Op donderdag 20 oktober is er dan ook nog een filmvoordracht in het C.C. De 

Wissel om 14:00u met als titel Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? Een franse film 

van Philippe De Chauveron. Deze filmkomedie was de grootste kaskraker van 2014 

in Frankrijk. Claude Verneuil woont samen met zijn vrouw Marie in een groot land-

huis in Chinon waar hij notaris is. Zij hebben drie dochters en hun ruimdenkendheid 

wordt op de proef gesteld wanneer alle drie de meisjes naar huis komen met een 

vriend van een andere origine of geloofsovertuiging… Deze plezante film wordt U 

aangeboden in samenwerking met de Seniorenadviesraad.  Inkom 3,00 € met een kof-

fie en gebak tijdens de pauze. Kaarten te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke. 

Op dinsdag 25 oktober is er nog een laatste fietsnamiddag van het seizoen en zoals 

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

Wissel. Deze pannenkoekennamiddag is vrij toegankelijk voor iedereen. Deuren vanaf 14.00u. Bij goed 

weer maken de fietsers eerst een korte fietstocht, om daarna aan te sluiten bij het pannenkoekenfestijn, met 

koffie of drank naar keuze.  Nog even uw aandacht !! de fietstocht van maandag 17 oktober gaat toch 

door op dinsdag 18 oktober, onze excuses voor de verkeerde datum.  

Op zaterdag 22 oktober is er om 17:00u een H. mis in de St.Aldegondiskerk, opgedragen aan de overleden 

leden van Okra. Graag uw aanwezigheid! 

Op donderdag 27 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 verdeeld. Mensen met eigen vervoer, 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 

à 38,00 euro per persoon.               Ik wens …. maal varkensgebraad in de plaats van mosselen 

                      (vakje aankruisen )   



Bijlage  november 2016 

Beste OKRA vrienden, 

e-mail: okra.zwevezele@skynet.be 

      robert.vancompernolle1@telenet.be 

            romain.schoonacker@telenet.be    

website: http://www.okrazwevezele.be 

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

ben we enkele aanbiedingen voor u. 

 

Tijdens de wintermaanden ligt het fietsseizoen nagenoeg stil en dat is een ideale gelegenheid om 

eens rustig mee te wandelen tijdens volgende wandeling:  

op dinsdag 15 november in Tielt, ’t Gildeke” Oude Stationsstraat Tielt (zie ook de Koerier).  

We vertrekken gezamenlijk om 13:15u aan de “Oude Wissel”. Carpooling is meestal mogelijk.  

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

 

  Uw wijkverantwoordelijke heeft de lidkaartsticker  bij voor 2017. 

Het lidgeld voor 2017 blijft: hoofdlid 23 € , tweede lid 15 € (gezin 38 €), bijlid 5 € en rusthuis 10 €. 

Wij danken U voor uw lidmaatschap in OKRA Zwevezele en daarom belonen wij U zoals ieder jaar met 

een geschenk voor het vernieuwen hiervan. 

Voor onze sportieve leden is er ook de sportverzekering van 8,00 euro die moet vernieuwd worden voor 

2017. Hou een kleefbriefje van de C.M. bij de hand om mee te geven met uw wijkverantwoordelijke. 

De CM betaalt ook in 2017 uw sportverzekering terug. Indien u reeds 8,00 euro betaald mocht hebben aan 

sportverantwoordelijke Robert, hoeft u verder niets 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. 

 

Hou alvast een van de volgende data vrij voor ons komende kerstfeest: woensdag 14, donderdag 15, 

 of vrijdag 16 december. Telkens start het feest om 13.30u. Deuren om 12:45u.   

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

8,00 euro voor anderen . 

Op maandag 12 december is er opnieuw een regionaal bowlingtornooi in Zwevezele. Indien je wenst deel 

te nemen aan deze activiteit, gelieve contact op te nemen met het regiosecretariaat in Tielt  051/42 38 08. 

 

Op zaterdag 17 december organiseert de Landelijke Gilde van Zwevezele een kerstmarkt in on-

ze gemeente. 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 17:00u. 

 

Op donderdag 4 mei 2017 komt ADAMO naar het Cursaal in Oostende. Wij stellen u de vraag of je geïn-

teresseerd bent om naar dit concert van Adamo te gaan kijken, de prijs voor dit optreden is 46,00 euro plus 

busvervoer van 12,00 euro. (zie ook bijgevoegde folder) Indien U interesse hebt gelieve op onderstaand 

strookje uw naam in te vullen zodat wij kunnen weten of het de moeite loont om via Okra Zwevezele bus-

vervoer in te leggen. 

Op zaterdag 12 november 2016 om 17 uur, wordt iedereen uitgenodigd door onze pastoor Luk Brutin, 

naar de wijding van de nieuwe Waltrudeklok en naar de gouden jubileum viering naar aanleiding van de 

heropbouw en inwijding van de Sint-Aldegondiskerk Zwevezele. 

 

Nog even dit: vanaf januari 2017 wordt deze infobrief niet meer opgemaakt door mij (Roger), maar zal 

door onze secretaris Romain Schoonacker verder worden aangepakt. 

 

               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 

    CONCERT ADAMO op donderdag 4 mei in Oostende 

Ik …………………………………………..... ben geïnteresseerd in het optreden van Adamo en wens gebruik te 

maken van het busvervoer ingelegd door OKRA Zwevezele. 



Bijlage  december 2016 

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 ieder 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 14, donderdag 15 en vrijdag 16 december, telkens om 13.30 uur in 

het C.C. De Wissel.     

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

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

OKRA lid (of -bijlid) van trefpunt Zwevezele betaald 5,00 Euro, anderen betalen 8,00 Euro.  

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

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

Op vrijdag 9 december is er van 10:00 tot 16:00u in het Fabriekspand Veldstraat 59 te Roeselare, een 

55+ beurs: “Samen Actief” met o.a. een aanbod van binnen- en buitenlandse OKRA reizen 2017,  

een inspiratiemarkt met meer dan 50 standhouders uit de sportieve, culturele, creatieve en toeristische 

sector (zie ook de infobrief bij het magazine van vorige maand) Inkom 3,00 euro (op vertoon van uw 

OKRA lidkaart). 

Op maandag 12 december: regionale crea in zaal Driehove, Gitsestraat 287, 

 Honzebroekstraat in Roeselare.  Zie ook in de koerier van verleden maand voor even-

tuele voordrachten en andere evenementen in december en januari. 

 

Op zaterdag 17 december staat OKRA Zwevezele vanaf 17.00u opnieuw op de 

kerstmarkt van de Landelijke Gilde. Breng zeker een bezoekje aan onze stand voor 

een warme suikerwafel, een koffie en/of een frisse drink aan de jeneverbar. 

 

Op dinsdag 10 januari 2017 regionale wandeling in Gits.  

Op dinsdag 17 januari 2017 regionale sterwandeling in Oostrozebeke.  

 

Aangezien er een tamelijke interesse is voor het concert van ADAMO op 4 mei in Oostende, hebben wij 

besloten om dus een autocar in te leggen voor het vervoer van uit Zwevezele. 

Onderaan dit infoblad is er een strookje die je kan invullen als je wenst mee te gaan naar ADAMO.  

U hoeft nu nog niet te betalen, dit wordt u later wel gevraagd. Door het strookje in te vullen is uw deel-

name bindend doordat wij de toegangskaarten al op voorhand moeten reserveren. 

 

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

 We wensen U alvast een     Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.  

      Met vriendelijke groeten, 

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

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

Kerstfeest 

                INSCHRIJVINGSSTROOK  CONCERT ADAMO  op 4 mei 2017 

Ik …………………………………………………..………… wens mee te gaan naar Oostende op 4 mei voor 

het concert van ADAMO  met ………pers(onen). 
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