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                                                             Beste OKRA lid, 

                                                   Ons programma voor Februari 

 
Okra Zwevezele  wenst U en uw familie een gezond, voorspoedig en gelukkig 2018 . Op onze 

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

grote en kleine dingen des levens. Samen gaan we voor een warm OKRA voor alle 55+ers en 

OKRA Zwevezele staat opnieuw klaar om het beste van zichzelf te geven opdat u ten volle kan 

genieten van onze activiteiten in 2018.We danken U voor uw vernieuwd lidmaatschap en voor het 

vertrouwen in ons trefpunt. 

Op Dinsdag 13 februari Sterwandeling in St.Baafs-Vijve .We vertrekken zoals gewoonlijk om 

13.15U aan de oude Wissel (carpooling mogelijk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Dinsdag 20 februari  Regiowandeling Oedelem. We vertrekken zoals  ge-

woonlijk om 13.15U Aan de Oude Wissel ( carpooling mogelijk) 

 

Op Donderdag 22 februari  OKRA DANST!!  

Okra –Regio Roeselare en Tielt nodigen je uit op “OKRA dansfeest”  

op 22 februari vanaf 13.30 uur in OC DE SCHOUW in Lichtervelde 

Je kunt tickets kopen via trefpunt of in het regiosecretariaat  ( 051  265307 of 051423808) 

 

                       Info Programma voor maart  

Op Donderdag 06 Maart  Regiowandeling Pittem 

Op Maandag 12 Maart  Regiowandeling Ardooie 

 

Op Dinsdag 13 Maart  Fietsseizoen. 

Ook willen we al vermelden dat het fietsseizoen start op dinsdag 13 Maart met fietswijding. 

Start om 13.45u op de parking aan “Oude Wissel”. Hier ontvangt u ook de fietsagenda voor 

2018.Daarna rijden we onze eerste fietstocht.        

                                  

       Vriendelijke groeten . 

                                                              Het bestuur 

    



                   Bijlage  Maart 2018   
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                                                             Beste OKRA lid, 

                                              ons programma voor maart  2018 

Op dinsdag 6 maart is er een regiowandeling in Pittem, op maandag 12 maart in Ardooie en op 

vrijdag 16 maart in Ruddervoorde. We vertrekken zoals gewoonlijk om 13.15u aan de Oude Wissel. 

Op dinsdag 13 maart is er de start van het nieuw fietsseizoen 2018. Robert heeft terug een mooi pro-

gramma in petto. We vertrekken om 14.00u stipt de weg op voor de fietswijding. 

De pannenkoekennamiddag gaat door op dinsdag 27 maart om 14:00u in het CC De Wissel  t.v.v. 

de fietsclub. Breng vrienden en kennissen mee, iedereen is er welkom. 

Ook op dinsdag 13 maart is er voor onze kaartliefhebbers een regiokaarting 

in St.Baafs-Vijve, gelieve tijdig uw naam op te geven aan Roger. 

Op dinsdag 20 maart is er om 13.30u een creanamiddag in het Damberd, 

(zaal de Clocke). Roos geeft er een  workshop voor het maken van een mooi 

paaswerk. Kom gerust af en breng een knipschaar, een mesje (en een plastiek-

zak) mee. Vul ook onderstaand strookje in en betaal 15,00 € als deelname in de kosten. 

Op vrijdag 23 maart om 14:00u in het CC De Wissel, kunnen we met z’n allen genieten van een prach-

tige Vlaamse film “Achter de wolken”. Twee mensen komen elkaar weer tegen na meer dan 50 jaar.  

Ooit waren ze geliefden, maar het leven liep anders. We tonen deze film i.s.m. de Seniorenadviesraad 

van Wingene/Zwevezele, (zie ook bijgevoegde flyer).. 

Inkom 3,00 €. Koffie tijdens de pauze. Kaarten te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke.   

 

Op donderdag 29 maart is er om 13.30u de jaarlijkse algemene leden-

vergadering in het C.C De Wissel. We genieten van een filmmontage gepre-

senteerd door Roger over de mooie uitstappen en activiteiten van ons tref-

punt. Daarna is er een koffiepauze gevolgd door het optreden van zanger   

Ronald Lee White die samen met zijn danseres ons vergast op enkele mooie 

liedjes en dansen. Na het optreden is er de gebruikelijke koffietafel. 

Kaarten à 5,00 € te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke. 

Op donderdag 25 oktober gaan we opnieuw naar Kursaal Oostende om het jaarlijkse evenement van 

de  “Mooiste melodieën” mee te maken, met een optreden van Matthias Lens, Laura Lynn, Maarten 

Cox en Rob De Nijs, (zie ook de verleden maand meegeleverde flyer). 

Wie wenst mee te gaan, wil nu zijn of haar kaarten boeken door onderstaand strookje in te vullen en 

52,00 € (of  40,00 € eigen vervoer) te betalen aan de wijkverantwoordelijke. 

        

         

       Met vriendelijke groeten, 

                 het bestuur           
 

    Ik wens mee te gaan naar de mooiste melodieën in Kursaal Oostende  

Naam        ………………………………………………    met …… pers. en betaal 52,00 € (of 40,00 € )p.p. 

 

 

Inschrijvingsstrook voor Paasdecoratie:        Naam  …………………………………………………………. 

Wenst deel te nemen aan de creanamiddag op dinsdag 20 maart en betaalt hiervoor 15 euro.  

eigen vervoer aankruisen 



  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 

                                                         Facebook: OKRA Zwevezele 

 

                                                             Beste OKRA lid, 

Op vrijdag 06 April hebben wij onze eerste bowlingnamiddag die we voor 

onze leden hebben georganiseerd. We verzamelen om 14u00 in de Bowling 

Joyken op de Hille 71.  Gelieve uw naam op te geven aan uw wijkmeester. 

Leuk en sportief. De deelnameprijs is 6,00 € (ter plaatse te betalen) 

Op donderdag 12 April maken we onze eerste halve-dagreis van het jaar.  

    We vertrekken om 12u20 op den Hille en om 12u30 op de markt. 

  Na de koffiestop in Aalter rijden we naar Lochristi voor een bezoek aan een 

azaleakwekerij. Tijdens een kleine wandeling zien we het plantgoed in ver-

schillende stadia: stekjes, jonggoed, enkele snoeibeurten en verder een afge-

werkte plant. Daarbij zien we het bedrijf in werking met waterontsmetting en 

hergebruik, machines voor inpotten en een robot voor op- en afzetten van 

planten. Dit alles voorzien van de nodige uitleg door de gids. 

 Als aandenken krijgen we ook nog een bloeiende azalea mee naar huis. 

Na het azaleabedrijf rijden we door naar Gent voor een bezoek aan een artisanale brouwerij. 

De Gentse stadsbrouwerij Gruut werd door Annick De 

Splenter opgericht in april 2009. Van jongs af aan werd ze 

ingewijd in de wondere wereld  van gisting en bier. De liefde 

voor het brouwen zit Annick duidelijk in de genen, want zo-

wel langs moeders- als langs vaderszijde was men actief in 

de brouwerijwereld. We brengen een geleid bezoek aan deze 

brouwerij met uitleg over het brouwen en krijgen ook de ge-

legenheid voor het proeven van 3 biertjes. 

We sluiten onze halve-dagreis af met een avondmaal in café Driespoor in Deinze. 

De prijs voor deze uitstap bedraagt 48,00 €, gelieve onderstaand strookje in te vullen en het 

bedrag te vereffenen aan uw wijkverantwoordelijke. 

Op dinsdag 17 April is er een regiowandeling in Wakken en op donderdag 26 April in Hoog-

lede. We vertrekken telkens om 13u15 van op de parking aan de Oude Wissel 

     ……………………………………………………………………….. 

Op donderdag 03 Mei is er het concert met SCALA in Oostende. Van zodra de toegangskaar-

ten ter beschikking zijn worden deze bezorgd aan de ingeschrevenen.  

Op zondag 06 Mei is het Rerum Novarumfeest in het kasteelpark, (eten, fietsen en wande-

len). Gelieve bijgevoegde flyer in te vullen en samen met het verschuldigde bedrag, terug te be-

zorgen aan uw wijkverantwoordelijke. 

Op dinsdag 08 Mei gaat de regio fietshappening door in Oostrozebeke. Alle fietsers krijgen 

binnenkort een inschrijvingsformulier.      

Bijlage April 2018 

    INSCHRIJVINGSSTROOK HALVE DAGREIS 12 APRIL 

Naam:…………………………………………………………        wenst mee te gaan op de halve dagreis  

met …..  pers. en betaald hiervoor 48,00 € pp. 
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                                          Facebook: Okrazwevezele        

                                                              

      Beste OKRA lid, 

 

Betreft donderdag 03 mei, voor de leden die ingeschreven zijn voor SCALA,  we vertrekken om 

12:00u op het marktplein in Zwevezele. De toegangskaarten worden op de bus verdeeld. Mensen met 

eigen vervoer, krijgen hun kaarten via hun wijkverantwoordelijke. De show begint om 14:00u . 

 

Op zondag 06 mei wordt U verwacht op het jaarlijkse Rerum Novarum feest van “Beweging.net”, 

(het vroegere ACW). Om 9.00 u is er de traditionele vinkenzetting in de Ricksteenweg.  

Om 11.30 u.is er dan (enkel voor diegene die zijn ingeschreven) in het kasteelpark een welkomst- 

aperitief en vanaf 12.00 u de uitgebreide barbecue. Rond 14.00 u is er i.s.m Pasar en Okra een gelei-

de wandel- en fietstocht met traktaat onderweg. Om af te sluiten volgt dan nog om 16.00u een trekking 

van de gratis tombola, enkel ook voor de ingeschrevenen. 

 

Op dinsdag 08 mei is er een OKRA fietshappening in Oostrozebeke, de fietsers die zijn ingeschreven 

worden verwacht op de parking aan de Oude Wissel. We starten er met de fiets om 10.30u en houden 

onderweg halt rond 12.00u voor het middagmaal. Daarna rijden we verder naar Oostrozebeke en fiet-

sen daar de eerste lus. 

 

Op dinsdag 15 mei hebben we onze jaarlijkse meibedevaart. We vertrekken om 11:50u aan den Hille 

en om 12:00u op het Marktplein. We rijden dan richting Poperinge voor een stuk 

lekkere bisquittaart met koffie.  Daarna rijden we naar het oorlogsstadje 14-18 

Mesen, die bekend staat als het kleinste stadje van België.  

We maken er een begeleide rondleiding met gids in de be-

kende Sint Niklaaskerk met Romaanse crypte uit de 11e 

eeuw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Mesen, met uit-

zondering van de crypte, totaal verwoest. De wederopbouw 

duurde jaren, maar het gaf  Mesen zijn huidig karakteristieke 

uitzicht. Verder in de namiddag rijden we dan richting Nieuwkerke voor het 

avondbuffet, maar eerst bezoeken we nog het Ierse Vredespark en het Nieuw-

Zeelands monument voor een uitleg en bezinning over het oorlogsverleden.  

Daarna houden we wat verderop halt voor een drankstop. 

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 woensdag 16 mei om 14.00u is er onze jaarlijkse dansinstuif. Als je graag danst of eens gezellig 

bij een drankje of pannenkoek wil genieten van aangename dansmuziek, kom dan gerust naar het CC 

De Wissel voor een leuke dansnamiddag. Iedereen is er van harte welkom, deuren open vanaf 13.00u. 

Reserveer alvast deze datum in uw agenda.   

        

           Met vriendelijke groeten, 

        het bestuur      
                 

          Inschrijvingsstrook  voor de meibedevaart 15 mei 
Naam: 

Schrijft zich in voor de meibedevaart van 16 mei met ….. pers. en betaalt hiervoor 42 euro per persoon                                         

  

Bijlage  mei 2018 



Bijlage  juni 2018 

Beste OKRA lid, 

 Op donderdag 7 juni maken we een halve dagreis. We rijden deze maal richting Hamme. 

We vertrekken om 12:00u op den Hille en te 12:15u van op het Marktplein. We rijden rechtstreeks naar 

Hamme, naar het “Oud Huys Mariman”, waar ook de graanmolen “De Grote Napoleon” staat. 

Eerst krijgen we daar een woordje uitleg over het bedrijf, wie ze zijn en wat 

ze doen, gevolgd door een korte film. Het Oud Huys Mariman is gekend 

om zijn bakkerij met heerlijk gebak waardoor we 

uiteraard hier onze taart met koffie willen nemen. 

 We verblijven gans de namiddag ter plaatse. 

We krijgen (voor diegenen die het wensen) een 

geleid bezoek aan de grote molen “Napoleon”, 

met daarna een woordje uitleg over hun mosterd-

productie. We bezoeken er het modern ingericht bakkerijmuseum. 

We sluiten de namiddag daar af met een drink op het terras (bij mooi weer).    

Rond 18:00u rijden we dan naar Kuurne, naar het “Laurierblad” voor het avondmaal (boterhammen met 

drie soorten vlees en groentjes). Terug thuis rond 21:00u. Als u wenst mee te reizen vul dan onderstaand 

strookje in en betaal 40,00 € aan uw wijkverantwoordelijke.  

 

Op donderdag 14 Juni worden onze huwelijksjubilarissen verwacht om 14:00u in het C.C. De Wissel.  

 

.   
                  Volgende maand is er een Okra Magazine voor Juli en Augustus. 

            Wij gaan er dan even tussenuit voor een vakantiestop. 

 

                  Alvast ook voor u een deugddoend    

                                  en ontspannend verlof gewenst. 

 

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

       INFO AUGUSTUS 
 

  Op maandag 20 augustus organiseert OKRA Zwevezele terug het jaarlijks Regio petanquetornooi  in 

het kasteelpark hier te Zwevezele. Ieder OKRA lid die een balletje wil werpen is welkom, (vooraf in-

schrijven à 3 € via uw wijkverantwoordelijke of bij Roger Dewindt). 

 Meer hierover in volgende info. 

  

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

ten te kopen van de jaarlijkse groentekaarting, die doorgaat op vrijdag 31 

augustus om 14:00u in het CC De 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 7 juni 

 

met …..   pers. en betaalt hierbij 40,00 euro per persoon.   

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

     robert.vancompernolle1@telenet.be 

     roger.dewindt@skynet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

     Facebook: OkraZwevezele 

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

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

       Romain: 051/62 51 13 of  0497/60 24 87 

 

 Grote Groentekaarting 



Bijlage  Juli & Augustus  2018 

Beste OKRA lid,  

      e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

   of  robert.vancompernolle1@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.be 

facebook: https://www.facebook.com/groups/OkraZwevezele/ 
Tel. Robert: 051/ 61 15 45 of  0477/ 63 31 97   

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

 

 
Op dinsdag 17 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 3 juli bij Robert of Lena. 

 

Op donderdag 9 Augustus  gaat de jaarlijkse seniorennamiddag  

door in Wingene om 13.30u. 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 wijkverantwoordelijke.    

 

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

zele, op maandag 20 augustus  de 17e editie van het regionale OKRA petan-

quetornooi in het kasteelpark hier te Zwevezele.  

Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd om ons een  bezoekje te brengen en 

even mee te genieten van dit evenement, samen met vrienden of kennissen bij 

een drankje op het terras, in de mooie omgeving van het kasteelpark. 

Indien je als OKRA lid, ook een balletje wilt werpen, gelieve dan zeker aanwezig te zijn ten laatste om 

13:10u en vul onderstaand strookje in en bezorg het met uw inschrijvingsgeld van 3,00 € terug aan uw 

wijkverantwoordelijke of aan Roger Dewindt,  dit vóór 7 augustus. 

 

  Zoals al eerder vermeld in onze vorige bijlage, herinneren we u er toch nog even aan dat op vrijdag 31 

augustus onze jaarlijkse Okra Groentekaarting doorgaat in het CC De Wissel vanaf 14:00u. 

  

Graag nodigen wij u dan ook uit naar deze 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. 

 

 

                  Maar eerst genieten we nu van een komende (zonnige?) en ontspannende vakantie                                                    
         Vriendelijke groeten en tot in september, 

       het bestuur  

        INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR HET PETANQUETORNOOI VAN 20 AUGUSTUS 

     NAAM: …………………………………………….. 

Schrijft zich in voor het petanquetornooi en betaalt hierbij 3,00 euro. 



Bijlage September 2018  
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      Beste OKRA lid, 

                                                  ons programma voor September  

 

Week van het trefpunt 

--—————————— 

Doe mee aan de week van het trefpunt, nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Wie nu lid wordt (voor de eerste keer), krijgt vier maanden gratis lidmaatschap, van september 2018 

tot eind december 2018 en is meteen lid voor 2019. 

 

Op dinsdag 11 september starten we de week van het trefpunt met 

een regiowandeling in Kanegem. 

We vertrekken om 13.15u van op de parking aan de oude Wissel. 

Graag alle wandelaars present (carpooling mogelijk). 

Nieuwe wandelaars zijn van harte welkom. 

 

 

Op woensdag 19 september wordt er vanaf 8:00u in het C.C.De Wissel terug een “trefpuntontbijt” 

georganiseerd. Kaarten zijn te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke aan 6,00 euro. 

 

Op donderdag 13 september is er onze ontspanningsnamiddag in  

samenwerking met de cultuurdienst van de gemeente, in het C.C. De Wissel om 

14.00u , met een optreden van niemand minder dan Patrick Onzia en  

Dirk Van Vooren (zie bijgevoegde flyer).  

Patrick Onzia is op en top entertainer en succesvol zanger en Dirk Van Vooren 

brengt je aan het lachen met zijn visuele acts. 

  Kaarten aan 8.00 euro, te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke of telefo-

nisch  bij Roger Dewindt 051/61 15 62 -  Gsm 0472 25 41 57  

 

 

Op woensdag 26 september viert onze dansclub haar 20 jarig bestaan, alle dansclubleden die zijn in-

geschreven worden verwacht om 11.30u in het C.C. De Wissel 

                                          

       

       Info voor Oktober  

 

Op woensdag 3 oktober is er de kampioenenviering van de kaarterclub. Al onze kaarters kregen 

hiervoor reeds een uitnodiging en worden verwacht in het C.C. De Wissel om 11.30u.  

 

Noteer in uw agenda: 

Op dinsdag 09 oktober Regiokaarting in Tielt 

Op donderdag 11 oktober  Culinaire reis 

Op dinsdag 16 oktober  regionale wandeling in Zwevezele  !!!!!! 

 

        

      Met vriendelijke groeten, 

        het bestuur 




