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                                                             Beste OKRA lid, 

Onze voorzitter Robert en zijn team wensen U en uw familie een gezond,voorspoedig en gelukkig 

2017.Op onze leeftijd is het vooral belangrijk dat we gezond mogen blijven,zodat we kunnen ge-

nieten van de grote en kleine dingen des levens. BVB gaan fietsen, kaarten,wandelen,en ook dan-

sen. Na een mooie fietstocht genieten van een lekkere pannenkoek.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    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. 

                                                   Ons programma voor februari 

Op Donderdag 09 februari: regiowandeling in Dadizele. 

We vertrekken zoals gewoonlijk om 13.15 u  

aan de oude Wissel (carpooling) 

Op Dinsdag 14 februari : regiowandeling in Ruiselede.  

   Geen carpooling ;met  eigen vervoer 

Op donderdag 23 februari : regionaal dansfeest  

vanaf 13.30 uur in O C De Schouw in Lichtervelde 

 

Het nieuw fietsseizoen start  op 28 maart  

met fietswijding om 13.45u 

Meer info in bijlage van maart. 

 

       Met vriendelijk groeten 

                  Het bestuur 
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                                                             Beste OKRA lid, 

 Op Donderdag 9 Maart  Regiokaarting Schuiferskapelle, voor onze kaartliefhebbers 

Op  Maandag 13 Maart Sterwandeling in Ardooie. We vertrekken zoals gewoonlijk om 13.15u aan 

De oude Wissel (carpooling mogelijk) 

Op Dinsdag 21 maart  Regiowandeling in Aarsele. We vertrekken zoals gewoonlijk om 13.15u aan 

De Oude Wissel ( carpooling mogelijk)  

Op Dinsdag 28 Maart Start het nieuw fietsseizoen 2017. Robert heeft terug een mooi programma 

voor ons in petto. Er is ook  Fietswijding om 13.45u door pastoor Luc voor een mooi en veilig fietsjaar 

Na de  fietstocht  van +/- 20 km genieten wij van lekkere pannenkoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Donderdag 30 Maart  is er om 13.30u de jaarlijkse Algemene ledenvergadering in C.C De 

Wissel. We genieten van een filmmontage gepresenteerd door Roger over de mooie uitstappen en  

activiteiten van ons trefpunt OKRA Zwevezele . Dan is er een koffiepauze gevolgd door het optreden  
van de “ De Alfredo’s”.  Kaarten te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke à 5 € 

 

 

 

 

 

Op Vrijdag 7 April is er terug een creanamiddag,  in de (Clocke) om 13.30u 

Roos Vande Woestyne geeft een workshop voor het maken van een paasstuk.  

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

———————————————————————————————————————————————  

Inschrijvingsstrook voor Paasdecoratie  Naam …………………………………… 

Wenst deel te nemen aan de crea namiddag op vrijdag 7 April en betaalt 15€         
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                                                             Beste OKRA lid, 
                                                   Ons programma voor April 
 
Op vrijdag 7 April  is  er een creanamiddag in de (clocke om 13.30u). 
 Roos Vande Woestyne geeft de workshop voor het maken van een  paas-
stuk aan degene die ingeschreven zijn.  
Gereedschap mee brengen, een knipschaar en mesje. 
 
Op donderdag 13 April gaan we wandelen in Hooglede een regiowandeling. 
We vertrekken zoals gewoonlijk om 13.15 aan de Oude Wissel (Carpooling). 
 
Op Dinsdag 18 April  regiowandeling in Wingene .We vertrekken 
Om 13.15 aan de Oude Wissel ( carpooling) 
 
Op Donderdag 20 April Is onze eerste halve-dagreis van het jaar, we maken een uitstap naar ? 
We vertrekken om12.45u op den Hille en dan om 13.00 u op de markt.  
Wij gaan naar Schobbejakshoogte het struisvogelbedrijf in Aarsele.  
We krijgen er koffie of thee met een struisvogelcake.  
Daarna een rondleiding in het bedrijf met 2 proevertjes. 
De tweede stop is in Meigem in het fruitbedrijf Cocquyt  
Wij krijgen een rondleiding in het bedrijf met uiteraard ook een glaasje 
Meigemse appelcider of fruitsap. We maken ook een bezoek aan de boom-
gaard in deze tijd van het jaar,waar alle bomen in bloei staan.  
Daarna volgt nog een verrassende rondrit langs de Leie,  
Om vervolgens de dag af te sluiten met een avondmaal in “t Fermetje in Deinze.  
Voor de prijs van 40.00 euro is dit een leuke namiddaguitstap .   
 
Programma voor Mei: 
 
Op Donderdag 04  Mei Concert van ADAMO in Oostende. 
 
Op Dinsdag 09 Mei Fietshappening in Tielt.  
 
Op Dinsdag 16 Mei  Meibedevaart  Koksijde. 
 
Meer info in de bijlage van Mei. 
 
——————————————————————————————————————— 
 

Inschrijvingsstrook Halve-Dag uitstap op 20 April 2017 
 
Naam ………………………………neemt deel aan de halve-dag uitstap 
Met …..pers. en betaalt hierbij 40.00 euro per persoon. 
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       Beste OKRA lid, 

 

Op Donderdag 4 Mei voor de leden die ingeschreven zijn voor het Concert van ADAMO,  vertrekken 

we om 13:00u op den Hille en om 13:15u  op het marktplein. Er is Geen ophaalronde. De toe-

gangskaarten worden op de bus verdeeld. Mensen met eigen vervoer, krijgen hun kaarten via hun wijk-

verantwoordelijke. De show begint om 15:00 U . 

Op dinsdag 9 mei is er een fietshappening in Tielt, iedereen die zich heeft ingeschreven wordt ver-

wacht op de parking aan de Oude Wissel. We vertrekken er met de fiets om 10:45u. 

 

Op Dinsdag 16 mei is er onze jaarlijkse Meibedevaart, deze maal gaan we naar Koksijde, waar we 

met de regio Tielt de mis bijwonen. We vertrekken om 11.15u aan den Hille voor de ophaalronde en 

om 11.30u  op het Martkplein .We rijden dan naar St-Jan in Diksmuide voor koffie , 

appeltaart met ijs. Daarna rijden we naar Koksijde  naar de O.L.V.Kerk ter Duinen voor de H.mis te 

14:30 u.Na de H.mis brengen we een bezoek aan het vissersmuseum in Koksijde en daarna rijden we 

verder met de autobus  naar Izenberge voor het avondmaal in het Spaans Kwartier. 

De prijs voor deze namiddag bedraagt 42,00 euro. 

Indien u wenst mee te gaan gelieve onderstaand strookje in te vullen en het bedrag te vereffenen aan 

uw wijkverantwoordelijke. 

 

Op zondag 21 mei wordt U verwacht op het jaarlijkse Rerum Novarum feest. De Eucharistieviering 

met receptie gaat door op Zaterdag 20 mei om 17.00 u .in de St Aldegondiskerk. Zondag is er  om 

9.00 u de traditionele Vinkenzetting in de Ricksteenweg.  Om 11.30 u.is er in het kasteelpark, voor 

iedereen die zich heeft ingeschreven, een ACW aperitief en om 12.30 u de uitgebreide barbecue. Rond 

14.00 u is er een geleide wandel– en fietstocht i.s.m Pasar en Okra. Om af te sluiten volgt nog om 

16.30 u traktaat en trekking van de gratis tombola voor de ingeschrevenen. 

Deelnemers gelieven bijgevoegd formuliertje in te vullen en het bedrag te betalen aan hun wijkverant-

woordelijke. 

 

Als je graag danst, gezellig bij een drankje of pannenkoek wil genieten van aangename dansmuziek, 

kom dan gerust naar onze jaarlijkse dansinstuif in het CC DE Wissel op woensdag 24 mei om 14.00 

u. U bent er van harte welkom, deuren open vanaf 13.00 u .Reserveer alvast deze datum in uw agenda. 

 

Op dinsdag 20 juni is er 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 23 mei. Betaald is ingeschreven !!  

 

——————————————————————————————————————— 

                   Inschrijvingsstrook voor Juvenalis op 26 oktober  
Naam: 
 
Schrijft zich in voor Juvenalis van 26 oktober met …… pers. en betaalt hiervoor 47,00 euro p.p  met 

autocar vervoer en 35,00 euro p.p. met eigen vervoer (ingeschreven is bindend)  te betalen in juli   

________________________________________________________________________________ 

 

                 Inschrijvingsstrook  voor Meibedevaart 16 mei 
Naam: 

 
Schrijft zich in voor de Meibedevaart op 16 mei met ….. Pers.en betaalt hiervoor 42 euro per pers                                               

ZWEVEZELE    programma voor Mei  

Bijlage  mei 2017 



                   Bijlage Juni 2017                        

 

 

 

 

 
                    

ZWEVEZELE  

Op zondag 4 Juni wordt van uit de parochie gevraagd aan onze Okraleden om mee 

te doen aan de sint-Aldegondisnoveen, De processie start om 14:30 u op het kerels-

plein .Wie meeloopt krijgt een voorbehouden plaats! Dank in naam van de kankerpa-

tienten. Heel belangrijk is de algemene ziekenzalving waar iedereen kan aan deelne-

men.Die gaat door op Zaterdag 10 juni om 17 uur in de Sint-Aldegondiskerk!!.  

Hartelijk welkom    

 

Op Donderdag 8 Juni  onze tweede  halve dagreis wij gaan naar het nauw van Ca-

lais, meer bepaald naar Claimarais. We vertrekken van op den Hille om 11.45u en 

om 12.00u op het marktplein in Zwevezele. OPGEPAST  vanaf nu geen ophaal-

ronde  meer voor de busreizen!!.Er werd op de bestuursvergadering door de meer-

derheid beslist om de ophaalronde af te schaffen. 

We rijden eerst naar Scherpenberg in het Heuvelland voor taart met koffie, waarna 

we onder begeleiding van een gids richting Clairmarais rijden voor een prachtige 

boottocht op de alom bekende moerassen. We keren daarna terug naar ’t Heuvelland 

waar we onze picon nemen in de feestzaal van de Scherpenberg om daar aansluitend 

het avondmaal te verorberen. We voorzien de thuiskomst rond 21:00u.  

De prijs voor deze reis is 45.00 euro.  

Op maandag 12 Juni regiowandeling in Oostnieuwkerke ,Locatie: voetbalveld, 

Cockstraat  

Op woensdag 14 juni is er een wandeling in St.Godelieve Roeselare. Men vertrekt 

met de wagen aan de Oude Wissel om 13:15u 

  

Op Donderdag 15 Juni worden alle huwelijks Jubilarissen verwacht om 14:00u in 

de bovenzaal van het Damberd.  
 

Op dinsdag 20 Juni “ Toeren in de Moeren” alle fietsers die zich hebben ingeschre-

ven worden verwacht op de parking van De Wissel, waar we dan gezamenlijk ver-

trekken om 8:00u naar De Panne. 

Op maandag 21 Augustus organiseert OKRA Zwevezele het jaarlijks regio petan-

quetornooi in het kasteelpark . OKRA leden zijn van harte welkom.( vooraf inschrij-

ven  aan 2.5 euro via uw wijkverantwoordelijke of bij Roger Dewindt). 

 

Op vrijdag 1 september onze jaarlijkse groentekaarting. Kaarten aan 1.50 euro 

vanaf volgende maand te bekomen. 

—————————————————————————————————— 

                                           Inschrijvingsstrook  Halve-Dagreis op 8 Juni 

 

Naam……………………………….. 

Wenst mee te gaan op onze halve-dagreis met …...pers.   aan 45 euro pp   

                                                  



Bijlage  Juli & Augustus  2017 

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 18 juli is er de eerste daguitstap met de fiets.  

Een fietstocht van ± 60 kilometer, vertrek aan de Oude Wissel om 

9:00u. Inschrijven kan tot uiterlijk 8 juli bij Robert, Lena. 

 

Op donderdag 10 Augustus  gaat de jaarlijkse seniorennamiddag  

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

het in de brievenbus van het Oud gemeentehuis in Zwevezele of  Wingene, of geef het af aan uw wijk-

verantwoordelijke.    

 

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

zele, op maandag 21 augustus  de 16e editie van het regionale OKRA petan-

quetornooi in het kasteelpark hier te Zwevezele.  

U wordt vriendelijk uitgenodigd om ons een  bezoekje te brengen en even mee 

te genieten van dit evenement, samen met vrienden bij een drankje 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 met uw inschrijvingsgeld van 2,50 € aan uw wijkverantwoor-

delijke, stuur een mail of bel naar: Roger Dewindt (zie telefoon bovenaan) vóór 7 augustus. 

 

  Zoals al eerder vermeld in onze vorige bijlage, herinneren we u er toch nog even aan dat op vrijdag 1 

september  onze jaarlijkse  Okra groentekaarting doorgaat in het CC De Wissel vanaf 14:00u.  

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

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

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

 

Wie zich heeft ingeschreven “De Mooiste Melodieën” op 26 oktober gelieve het bedrag van 35 € + 12 € 

busvervoer samen met het ingevuld strookje aan uw wijkverantwoordelijke af te geven. 

 

Op donderdag 07 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 Juvenalis in Oostende met ….. pers. en betaalt nu 35 € + 12 € pp.  

                 INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR HET PETANQUETORNOOI OP 21 AUGUSTUS 

     NAAM: …………………………………………….. 

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



                                                      Bijlage September 2017                        
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      Beste OKRA lid, 
                                                  ons programma voor September  
 
Op donderdag 7 september is er de laatste halve dagreis van het jaar. 
We maken een uitstap naar de steenbakkerij “VERBO” in Ploegsteert, waar 
we ontvangen worden met een koffie en gebakje. Daarna tijdens een ± 2 ½ uur 
durende rondwandeling kunnen we de werking van het bedrijf bezichtigen over 
het maken van bakstenen; “van klei tot steen”. 
Ook maken we kennis met de nieuwe lijn waar de bakstenen muren worden 
gemaakt door een robot. Het nieuw te bouwen rusthuis in Zwevezele wordt in 
deze muren opgetrokken. We kregen  exclusief  de toelating om als Zweveze-
lenaars dit bedrijf te bezoeken.  
Opgepast !!! Hou er rekening mee dat de rondleiding minstens 2 ½ à 3u kan 
duren.  Mogelijks komen er ook enkele trappen voor als men de werking van 
de productie van bovenaan wil zien.  
Na het bezoek aan VERBO, rijden we verder naar de wijnmakerij Six in Dra-
nouter voor het bekijken van een bedrijfsfilm over het plukken van druiven en het maken van wijn. 
 Uiteraard zijn er ook enkele degustaties voorzien. 
Na de wijnmakerij rijden we naar Nieuwkerke voor ons avondmaal in De Beiaard, waar een Breu-
gelbuffet met verschillende soorten vlees en groentjes, brood, pasta’s enz... op ons staat te wachten. 
We vertrekken op den Hille om 12u15 en op de markt te 12.30u 
 
Op dinsdag 12 September is er een regiowandeling in Meulebeke. 
We vertrekken om 13.15u van op de parking aan de oude Wissel (carpooling mogelijk). 
 

Week van het trefpunt 
--—————————— 
Op dinsdag 19 september starten we de week van het trefpunt om 14.00u met een fietsuitstap van 
ongeveer 20 km, iedereen welkom. 
 
Op woensdag 20 september is er vanaf 8:00u in het C.C.De Wissel , een “trefpuntontbijt” voor-
zien voor iedereen. Kaarten zijn te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke aan 5,00 euro. 
 
Op donderdag 21 september is er onze ontspanningsnamiddag in samenwerking met de cultuur-
dienst van de gemeente, in het C.C. De Wissel om 14.00u , met optreden van niemand minder dan 
Lisa del Bo (zie bijgevoegde flyer). Kaarten aan 8.00 euro, te bekomen bij uw wijkverantwoordelij-
ke of telefonisch bij Roger Dewindt 051/61 15 62.  
 
Op woensdag 27 september viert onze dansclub feest, iedereen die is ingeschreven wordt verwacht 
om 11.30u in het C.C. De Wissel 
 
Op woensdag 4 oktober is er de kampioenviering van de kaartersclub. Iedereen die zich heeft inge-
schreven wordt verwacht in het C.C. De Wissel om 11.30u.   
 
 
 

       

 

    Inschrijvingsstrook halve-dagreis op 7 september 

Naam : 
 
schrijft zich in voor de halve dagreis van 7 september met ….. pers.  à 35,00 euro per persoon. 

    ZWEVEZELE               
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        Beste OKRA lid, 

Op donderdag 12 oktober is er een filmvoordracht in het CC De Wissel om 14:00u met als titel 

“Flying Home” een film van Dominique Deruddere. Korte uitleg: Een rijke sjeik 

uit Dubai wenst de Vlaamse wedstrijdduif Wittekop te kopen. Wittekop is eigen-

dom van duivenliefhebber Jos Pauwels (Jan Decleir). De sjeik schakelt hiervoor 

als tussenpersoon Colin, een vlotte Amerikaanse gezant in. Maar Jos Pauwels 

denkt niet aan verkopen. Maar kleindochter Isabelle is wel geïnteresseerd in 

Colin. Inkom 3,00 euro, koffie met gebakje tijdens de pauze. 

Op donderdag 12 oktober Regiokaarting in Sint Baafs-Vijve, vooraf inschrijven bij Roger. 

Op dinsdag 17 oktober Regiowandeling in Wielsbeke. Voor de wandelaars die wensen mee te gaan 

naar Wielsbeke, men vertrekt om 13:15u aan de Oude wissel. 

In de oktobermaand is er steeds een culinaire reis gepland, namelijk op donderdag 19 oktober, we 

vertrekken om 11.15u aan de kerk op den Hille en om 11.30u op het Marktplein. 

We rijden naar Aalbeke St. Cornil. Daar gaan we ons tegoed doen aan een heerlijk maal. 

 Eerst krijgen we een aperitief naar keuze, een voorgerecht met speciale paté, daarna Côte à l’Os  of 

lamsribbetjes, met groentjes en frieten en daarbij een ½ fles wijn of ½ liter bier. 

Als dessert kunnen we dan kiezen tussen een gewone koffie, een ijsje of een Irish koffie. 

Prijs all in (autocar + eetfestijn): 53,00 €uro. Inschrijven en vleeskeuze maken op onderstaand strookje 

en te betalen aan uw wijkverantwoordelijke.  

Op zaterdag 21 oktober is er om 17:00u een H.mis in de St.Aldegondiskerk, opgedragen aan de over-

leden leden van OKRA. Graag uw aanwezigheid! 

Op donderdag 26 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 om 12:30u van op den Hille en te 12:45u van op het marktplein.  

De toegangskaarten worden op de bus verdeeld.  

Mensen met eigen vervoer krijgen hun kaarten via hun wijkverantwoordelijke. 

Op dinsdag 31 oktober om 14:00u is er naar jaarlijkse gewoonte een pannenkoekennamiddag in 

het CC De Wissel. U wordt vriendelijk uitgenodigd naar deze pannenkoekennamiddag t.v.v. de fietsclub.  

Van 4 tot 19 november loopt in de kerk op den Hille “HILL 17” een grote herdenkingstentoonstel-

ling rond de 1e Wereldoorlog. 

Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de oorlogsgebeurtenissen in Zwevezele en in Wingene.  

Met fotomateriaal, affiches, maquettes en oorlogsmateriaal worden de verschillende episodes van deze 

oorlog uitgelegd: de inval van de Duitsers, de bezettingsjaren, de bevrijding van onze gemeente, de 

bombardementen en tenslotte de bevrijdingsfeesten. Wij brengen een groepsbezoek aan deze tentoon-

stelling op DONDERDAG 16 NOVEMBER OM 14:00u.  Een van de gidsen zal er ons rondleiden. 

 Na de rondleiding van ongeveer één uur kunt U ter plaatse nog een oorlogsbiertje proeven.  

Wij hopen U talrijk te mogen verwelkomen. Afspraak aan de kerk op den Hille om 14u. Inkom gratis. 

                               Met vriendelijke groeten, 

                                      Het bestuur 

 

 

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

à 53,00 euro per persoon.    

ik wens …. maal Cote à l’Os  en .… maal Lamsribbetjes  (invullen wat past)             

Bijlage oktober 2017                         



Bijlage  november 2017 

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 wandelingen:  

   Op maandag 20 november in Lichtervelde , O.C. De Schouw. 

   Op dinsdag 21 november in Oeselgem, zaal Leieheem (achter de kerk).  

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 2018. 

Het lidgeld voor 2018 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 

2018. Hou een kleefbriefje van uw ziekenfonds bij de hand om mee te geven met uw wijkverantwoordelij-

ke. De CM betaalt ook in 2018 uw sportverzekering terug. U hoeft u verder niets te doen, wij doen het no-

dige 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. 

 

Nog even herinneren: op donderdag 16 november om 14:00u brengen wij een groepsbezoek aan de her-

denkingstentoonstelling HILL 17 in de kerk op den Hille.  

 Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de oorlogsgebeurtenissen in Zwevezele en in Wingene.  

Een van de gidsen zal er ons rondleiden. Wij hopen U talrijk te mogen verwelkomen. Inkom gratis. 

 

Op donderdag 7 december is er 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. 

 

Zoals u wellicht al weet is ons jaarlijks kerstfeest gebracht door eigen medewerkers en spelers 

noodgedwongen en met spijt in het hart, gestopt wegens het tekort aan artiesten.  

Denk maar aan al diegene die er sinds de voorbije jaren niet meer bij zijn.  

Hierdoor zijn we genoodzaakt geweest om ons optredens stop te zetten en uit te kijken naar 

een vervangend programma.  

 

Op woensdag 13 december 2017 om 14:00u, is er een kerstconcert met Jean Pierre Lepoutre en organist 

Johny Denys in De Wissel, deuren om 13:15u. Meer hierover volgende maand. 

 De toegangskaarten (enkel voor onze leden) worden ook volgende maand aangeboden aan 5,00 € .    

 

Op zaterdag 16 december organiseert de Landelijke Gilde van Zwevezele een Kerstmarkt in onze 

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. 

 

       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 



  Tel Robert : 051/61 15 45  of 0477/63 31 97           e-mail:okra.zwevezele@skynet.be 

        Roger :  051/61 15 62 of 0472/25 41 57            e-mail:robert.vancompernolle1@telenet.be 

        Romain: 051/62 51 13 of 0497/60 24 87           Website:http://www.okrazwevezele.be 

 

                          Beste OKRA lid, 

              Ons programma voor december  

Zoals ieder jaar pakken we in de decembermaand uit                                               

    met een   

            Kerstfeest                       
op Woensdag 13 December om 13.30 uur in de CC De Wissel.  

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

Na de voorstelling is er traditionele koffietafel. 

                             >>>>>>>>>>>>>Deuren open vanaf 13.00 uur <<<<<<<<<<<< 

 Kaarten voor ons kerstfeest zijn  nu te verkrijgen bij Uw wijkverantwoordelijke. De ingangskaart is 

enkel voor onze leden van trefpunt Zwevezele, à 5 euro. Het nieuw programma  is een kerstconcert 

met de toepasselijke naam ”Kerst de wereld rond” gebracht door bariton-crooner Jean-Pierre Le-

poutre .De titel verklapt reeds de inhoud; namelijk dat hij de mooiste en de meest bekende kerstlie-

deren van over hele wereld zal brengen. Het duo Jean-Pierre Lepoutre en Johnny Denys  maken 

er een sfeervolle namiddag van. 

Op Dinsdag 5 december  regiowandeling in Ooigem, O.C. Leieland 

Op Zaterdag 16 december is onze jaarlijkse kerstmarkt met de landelijke Gilde. Iedereen is er van 

harte welkom  vanaf 17.00u. Er is voor elk wat lekkers op onze stand, een warme suikerwafel, een 

koffie en/of een frisse drink aan de jeneverbar. 

Op Dinsdag 12 december 55+ beurs Samen Actief in “ Het Fabriekspand “, Veldstraat  59 te Roe-

selare van 10 tot 16.30uur.Programma:  Inspiratiemarkt, aanbod binnen- en buitenlandse  

  OKRA-Reizen 2018, exclusieve voordrachten . 

Op Dinsdag 09 Januari  2018 regiowandeling in Gits.                                                                 

Op Dinsdag 30 januari 2018 regiowandeling in Tielt. 

Aangezien er een tamelijke interesse is voor het concert van Scala & Kolacny Brothers op donder-

dag 3 Mei 2018 in het kursaal Oostende, hebben wij besloten om een autocar in te leggen voor ver-

voer vanuit Zwevezele. Onderaan dit infoblad is er een strookje die je kan invullen als u wenst mee 

te gaan naar Scala. Gelieve het bedrag van 48,00 € (36,00 +12,00 autocar) nu te betalen aan uw 

wijkverantwoordelijke. 

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

We wensen U alvast een   Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar   

  

                   het bestuur 

——————————————————————————————————————————————————————————— 
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