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zwevezele
Beste KBG lid,
éérst en vooral willen we U en Uw familie
een gelukkig en vooral een gezond 2006 toewensen en dat het nieuwe jaar ons allemaal
veel vreugde, voorspoed en een jaar vrij van zorgen moge
brengen.
Op donderdag 9 februari is er de 1e les van “Senioren in het
Verkeer”. Wie zich heeft laten inschrijven word verwacht om
14.00u in het C.C. De Wissel.
Op donderdag 16 februari is er de jaarlijkse KBG ledenvergadering in het C.C. De Wissel , met een toespraak en Powerpoint presentatie over belangenbehartiging voor onze senioren,
door verbondsecretaris Eddy Vankeirsbilck. Na de koffiepauze
is het tweede deel van de namiddag besteed aan een videomontage door Roger Dewindt, geprojecteerd op groot scherm,
over de uitstappen en activiteiten van KBG Zwevezele in het
voorbije jaar. Daarna volgt traditiegetrouw een uitgebreide
koffietafel.
Kaarten voor deze namiddag zijn te bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke aan de prijs van 3 Euro.
Op donderdag 23 februari is er dan de 2e les van “Senioren in
het Verkeer” om 14.00u in het C.C. De Wissel.
We zetten dit nieuwe jaar in met volle moed en
nodigen U uit om deel te nemen aan de wandelingen georganiseerd door KBG.
Verschillende KBG verenigingen zetten zich in
om de wandelsport te stimuleren en U de gelegenheid te geven om uw lichaam gezond te houden door te wandelen. Doe mee het is plezant en „t doet goed.
(We hebben op de kalender hiernaast ook de data’s vermeld
van de verschillende wandelingen die er kunnen gemaakt worden tijdens het jaar)
we wensen U veel gezonde ontspanning en plezier
met uw KBG,
beste groeten,
het bestuur

JANUARI 2006
Ma. 9: Stretjeswandeling 13.30 u CM
Do.19: prov.wandeling Hooglede
Di. 24: verbondswandeling Oostrozebeke
Do.26: Horizon 2006 Tielt

FEBRUARI 2006
Do. 9: 1e les “Senioren in het Verkeer”
C.C. De Wissel om 14.oo u
Woe.15: prov. wandeling Ieper
Do. 16: alg. ledenvergadering C.C. Wissel
Do. 23: 2e les “Senioren in het Verkeer”
Ma. 27: verbondswandeling Wakken

MAART 2006
Do. 9: 3e les “Senioren in het Verkeer”
Di. 21: verbondswandeling Aarsele
Do. 23: 4e les “Senioren in het Verkeer
Vr. 24: prov. wandeling Brugge
19.30u Paasbezinning KBG, KWB en KAV
Do 30: halve dagreis

APRIL 2006
Woe. 05: orient.wandeling Harelbeke
Di. 18: verbondswandeling Meulebeke
Do. 20: Sportpaleis Antwerpen 50j KBG
Woe. 26: orient.wandeling Brugge

MEI 2006
Do.04: meibedevaart Scherpenheuvel
Di. 09: fietshappening Dentergem
Do.11: huwel. jubilarissen 14.00u rustoord
Do.18: voordracht CM 14.00u

JUNI 2006
van 1 tot 6 juni: Lourdesbedevaart
Do.08: dansinstuif CC De Wissel KBG
Do.15: voordracht CM 14.00u
Ma.19: fietslint 50j KBG
Do.22: dagreis met gids

JULI 2006
Do.13: dagreis wijkverantwoordelijken

AUGUSTUS 2006
Ma.28: Petanquetornooi Zwevezele

SEPTEMBER 2006
Vr.01: groentekaarting Oude Wissel 14.oou
Ma.11: prov.wandeling Bredene
Di.12: verbondelijke wandeling Kanegem
Do.14: dagreis met gids
Do.21: ontsp.namiddag i.s.m. gem.bestuur

OKTOBER 2006
Za.07: jaarmis KBG 17.00u
Di.10: prov.wandeling Ruiselede
Ma.23: verbondelijke startdag
Di.17: Strato-Vani in Kursaal Oostende
Do.26:
culinaire reis

NOVEMBER 2006
Ma.06: verbondswandeling Zwevezele
Ma.13: prov.wandeling Zwevegem
Di. 14: zang- en dansfeest Europahal Tielt
Do.23: voordracht in C.M. om 14.oo u

DECEMBER 2006
Ma.04: verbondswandeling Wielsbeke
13-14-15: Kerstfeest in de Wissel 13.3ou

Bijlage maart 2006

zwevezele

Beste KBG lid,

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@versateladsl.be
website: http://users.skynet.be/kbg.zwevezele

Op dinsdag 14 maart is er de aanvang van het nieuwe fietsseizoen. Iedereen word verwacht om
14.00u. op de parking aan de OUDE WISSEL. Diegenen die reeds hun geel briefje voor de sneukeltoer ingevuld hebben kunnen dit afgeven samen met hun inschrijvingsgeld . Wees tijdig op post.
Op donderdag 9 en 23 maart is er de 3e en 4e les van “Senioren in het Verkeer”. Wie zich heeft laten
inschrijven word verwacht om 14.00u in het C.C. De Wissel.
Op dinsdag 21 maart is er vanaf 13.30u terug een verbondswandeling, iedereen is vriendelijk uitgenodigd in Aarsele om deze sportieve namiddag mee te maken. Laat die stramme knoken ook nog eens bewegen. Als je er smaak mocht in gekregen hebben, dan is er ook nog een provinciale wandeling op
vrijdag 24 maart te Brugge, (meer gegevens bij KBG Tielt).
Ook op vrijdag 24 maart om 19.30u is er een Paasbezinning i.s.m. KBG, KAV, KWB, en Parochie in
de St. Aldegondiskerk te Zwevezele, een sfeervol programma door de muzikale zanggroep “GeBak” uit
Limburg. (Zie ook het bijlageblad).We verwachten U.
Op donderdag 30 maart is er onze eerste halve dagreis van dit jaar. Deze keer bezoeken we de Koekelaarse paardenmelkerij. We vertrekken om 12.30u aan VDK voor de ophaalronde en te 13.00u van op
het marktplein.
We krijgen een rondleiding in het bedrijf en zien hoe de paarden gemolken worden. Daarna wordt er geproefd en gesmaakt. De lever is de ontgiftingscentrale
van het lichaam. Wanneer dit reinigingsysteem overbelast raakt, worden de giftige afvalstoffen opgestapeld in het organisme en veroorzaken ze schade aan ons
lichaam. Wie zijn gezondheid in topconditie wil houden, moet ervoor zorgen dat
de ontgiftende werking van de lever goed functioneert. Paardenmelk is rijk aan
de vitaminen A, B, B6, B12, E, C, en K maar ook aan mineralen en spoorelementen zoals ijzer kalium, calcium, fosfor en eiwit. Er is ook mogelijkheid om verschillende producten op basis van paardenmelk aan te kopen. We nuttigen eerst
nog een koffie met pannenkoeken alvorens we naar Esen/Diksmuide rijden waar
we de brouwerij van het “Oerbier” gaan bezoeken. Hier is er ook een rondleiding en uiteraard ook
proeven voorzien. Om deze dag af te sluiten rijden we dan naar Kuurne naar het “Laurierblad” voor
ons avondmaal, een buffet van vlees, groentjes en brood.
All inn : 26 euro. Zijn inbegrepen : autocar, drinkgeld chauffeur, bezoek paardenmelkerij, koffie
en pannenkoeken, bezoek brouwerij met proever en avondmaal. Zijn niet inbegrepen : dranken bij het
avondmaal.
Te betalen met onderstaand strookje aan uw wijkverantwoordelijke.
Voor de reislustigen : hou donderdag 20 april vrij. Dan gaan we naar het sportpaleis in Antwerpen voor
de viering van 50 jaar KBG met vlaamse artiesten als daar zijn : Barbara Dex, Gunther Neefs, Jo Jemaire, Johan Verminnen, Lize Marke, Rocco Granata. Meer bijzonderheden in het boekje van april.
beste groeten,
het bestuur
Ondergetekende: ………………………………………………………….
wenst mee te reizen op 30 maart met ………. personen à 26,00 Euro
ophaalronde (vakje aankruisen als je wenst op te stappen langs de ophaalronde)
handtekening ……………………………….
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zwevezele
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zoals je ziet is Eigentijds van april een feestnummer; dik, veel foto's; de geschiedenis
van KBG, veel anekdotes, feiten en herinneringen. Deze uitgave is er omdat de nationale KBG 50 jaar jong is. Om dit te vieren trekken we er op uit op donderdag 20
april naar Antwerpen, naar het sportpaleis voor een wervelende show van drie uur,
vanaf de geboorte van KBG op 21 december 1956 tot en met de KBG van de toekomst. Een bekende, lieve radiostem verzorgt de presentatie, praat het geheel aan elkaar... Het orkest van “Houden van“ begeleidt een resem Vlaamse artiesten
van topniveau, zoals: Barbara Dex, Gunther Neefs, Jo Lemaire, Johan Verminnen, Lize Marke, Rocco Granata…. We krijgen er sfeerbeelden van de voorbije vijftig jaar KBG, voorzien van pittige commentaren geplaatst in de actualiteit van toen. We vertrekken voor deze reis aan VDK om 11.30u en van op
het Marktplein te 12.00 u stipt. Het optreden begint om 14.00u. Het ware
raadzaam om een boterham mee te nemen om vóór het optreden of tijdens de
pauze te nuttigen voor diegenen die niet kunnen wachten tot ‘s avonds, want
dan houden we halt in de Houtmuis rond 19.00u voor een boterham met hesp, kaas, groenten en koffie. De
prijs voor deze uitstap bedraagt all in: autocar, drinkgeld chauffeur, sportpaleis en avondmaal met koffie:
27.00 euro (dranken niet inbegrepen.) Terug thuis rond 21.30u. Gelieve in te schrijven en te betalen d.m.v.
onderstaand strookje aan uw wijkverantwoordelijke.
Er zijn deze maand opnieuw wandelingen te maken: in Meulebeke op dinsdag 18 april is er een verbondswandeling en in Brugge op woensdag 26 april is er een orientatiewandeling in het domein Ryckevelde”.
Iedereen is er van harte welkom.
Wat we ook nog even willen mededelen is het volgende: op dinsdag 9 mei is er de jaarlijkse fietshappening, deze maal in Dentergem, we verzamelen voor deze fietstocht om 12.00u op de parking aan de “Oude
wissel” te Zwevezele (meer gegevens in de bijlage van volgende maand). Op donderdag 11 mei viering
huwlijksjubilarissen om 14.00u in de zaal van het rusthuis te Zwevezele. En op donderdag 18 mei is er een
voordracht in het Diensten Centrum C.M. over de moorden van Beernem. (ook meer hierover in de bijlage
van mei)
Jaarlijkse bedevaart: Op donderdag 4 mei gaan we op bedevaart naar Scherpenheuvel. We vertrekken
aan VDK om 11.30u en te 12.00u stipt van op het Marktplein en rijden rechtstreeks naar Scherpenheuvel
waar we in “De Ster” eerst koffie met pannenkoeken nemen alvorens naar de mis te gaan te 16.oo u in de
basiliek. Na de mis keren we terug huiswaarts maar stoppen in Wetteren voor het avondmaal in
“Bloemenlust”. De prijs voor deze bedevaart is 24 euro: autocar, drinkgeld chauffeur, koffie met pannenkoeken, bedevaart en avondmaal. (zoals gewoonlijk zijn persoonlijke dranken niet inbegrepen.)
De thuiskomst is voorzien rond 21.30u.
Men hoeft voor deze reis naar Scherpenheuvel slechts te betalen op de bus (op 4 mei dus) aangezien er geen
voldoende tijd is tussen het ronddelen van de Eigentijds boekjes en de bedevaart. Gelieve wel het deelnamestrookje hieronder in te vullen als bewijs van deelname en af te geven aan uw wijkverantwoordelijke.
beste groeten,
het bestuur
Ondergetekende: ………………………………………………………….
wenst mee te reizen op 20 april naar Antwerpen met ………. personen à 27,00 Euro
wenst mee te reizen op 4 mei naar Scherpenheuvel met ………personen à 24,00 Euro en betaal op de bus.
ophaalronde (vakje aankruisen als je wenst op te stappen langs de ophaalronde)
handtekening ……………………………….
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zwevezele
Beste KBG lid,

Zoals je ziet is Eigentijds deze maal (en niet die van april) een feestnummer; dik,
veel foto's; de geschiedenis van KBG, veel anekdotes, feiten en herinneringen. Deze
uitgave is er omdat de nationale KBG 50 jaar jong is. Omdat het nationale bestuur
vindt dat de KBG aan vernieuwing toe is krijgen we een nieuw logo:
Open, Kristelijk, Respectvol en Actief.
Het oude KBG logo zal in de loop van 2006-2007 geleidelijk verdwijnen.
Jaarlijkse bedevaart: Op donderdag 4 mei gaan we op bedevaart naar Scherpenheuvel. We vertrekken
aan VDK om 11.30u en te 12.00u stipt van op het Marktplein en rijden rechtstreeks naar Scherpenheuvel
waar we in “De Ster” eerst koffie met pannenkoeken nemen alvorens naar de mis te gaan te 16.oo u in de
basiliek. Na de mis keren we terug huiswaarts maar stoppen in Wetteren voor het avondmaal in
“Bloemenlust”. De prijs voor deze bedevaart is 24 euro: autocar, drinkgeld chauffeur, koffie met pannenkoeken, bedevaart en avondmaal. (zoals gewoonlijk zijn persoonlijke dranken niet inbegrepen.)
De thuiskomst is voorzien rond 21.30u. Er word betaald zoals afgesproken op de bus. Gelieve gepast geld
mee te brengen a.u.b.
Op dinsdag 9 mei is er de jaarlijkse fietshappening, deze maal in Dentergem.
We verzamelen voor deze fietstocht om 12.30u op de parking aan de “Oude wissel” te Zwevezele om dan
gezamenlijk om 12.45u te vertrekken. Voor diegenen die hun fiets laten meevoeren op de vrachtwagen,
wees op tijd voor het laden van de fietsen. Om de kosten te dekken van de brandstof die wij moeten instaan,
vragen we een kleine vergoeding van 1 Euro per fiets die meegevoerd wordt met de camion.
Op donderdag 11 mei, viering huwelijksjubilarissen in de zaal van het rusthuis te Zwevezele. Dit feest
voor de genodigden begint om 14.00u stipt.
Op donderdag 18 mei is er om 14.00u een voordracht in het Dienstencentrum C.M. over de moorden van
Beernem. Deze zeer interessante voordracht zal menig toeschouwer weer vol spanning doen luisteren naar
deze gruwelijke verhalen. Iedereen is er van harte welkom. Inkom 1,50 €. Er is koffie tijdens de pauze.
Op dinsdag 6 juni is er voor de fietsers een dagrit gepland met de fiets. Verleden jaar werd er geopperd dat
zo een uitstap voor herhaling vatbaar was, wel er wordt opnieuw een mooie tocht uitgestippeld waar iedereen zal van genieten. Zij die wensen mee te gaan op deze dagtrip, hier enkele mededelingen: We starten met
de fiets aan de Oude Wissel om 9.00 u. De afstand van deze fietstocht is ongeveer 70 Km.
Om organisatorische reden vragen we om vooraf het middagmaal betalen: 11,00 euro voor 1 dagschotel en
1 consumptie. Gelieve onderstaand strookje in te vullen en mee te brengen naar de fietshappening op dinsdag 9 mei. Gelieve ook aan te stippen indien je „s namiddags pannenkoeken wenst of niet.
Indien het slecht weer mocht zijn op die dag, dan word de dagtrip met 14 dagen uitgesteld.
beste groeten,
het bestuur

Ik ondergetekende.........................................................wens deel te nemen aan de dagtrip op dinsdag 6 juni.
met ………personen en betaal hierbij ……. x 11 euro voor het middagmaal en 1 consumptie.
Ik wens „s namiddags voor …… personen pannenkoeken
handtekening: ……………………………..

Bijlage juni 2006
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zwevezele
Beste KBG lid,

Op dinsdag 6 juni is er voor de fietsers een dagrit gepland. Verleden jaar werd er geopperd dat zo een uitstap voor herhaling vatbaar was, wel er werd opnieuw een mooie tocht uitgestippeld waar men zal van genieten. Iedereen die zich heeft ingeschreven wordt verwacht met de fiets aan de Oude Wissel om 9.00 u.
Indien het slecht weer mocht zijn op die dag, dan word de dagtrip met 14 dagen uitgesteld.
Op donderdag 8 juni tijdens de kermisweek, is er in het Cultureel
Centrum DeWissel vanaf 14.00 uur terug een “dansinstuif ”, een
gezellige bijeenkomst voor iedereen. Ook niet-dansers zijn van harte welkom. U kunt er genieten van een drankje, koffie met pannenkoeken of een andere versnapering. De ganse namiddag kan er men
dansen op de muziek gebracht door onze eigen Mister D.J. Inkom
2,00 euro, een gewone consumptie is in de prijs begrepen.
Op donderdag 29 juni (i.p.v. 15 juni), is er in het Dienstencentrum C.M. om 14.00 uur een voordracht met als thema:
“Grootmoeders huisapotheek”, deze voordracht wordt gebracht
door Thuiszorgcentrum Tielt bij monde van Karolien Coddens.
Inkom is 1,50 euro, met koffie tijdens de pauze.
Op maandag 19 juni is er het “fietslint” georganiseerd door de
KBG, iedereen die zich heeft ingeschreven word verwacht met de
fiets te 13.00 uur op de parking aan de Oude Wissel.
Op donderdag 22 juni is er onze eerste volle dagreis van dit jaar
(met gids). We vertrekken om 7.00 u aan VDK en te 7.15 u op het
Marktplein, (normaal is er één bus, bij twee bussen wordt de ophaalronde gemaakt). We rijden naar Henegouwen en ontbijten op
de Mont St Aubert, daarna maken we een rondrit in de streek en
bezoeken met de gids de kathedraal van Doornik.
In de voormiddag bezoeken we dan ook nog de brouwerij Dupont in Tourpes waar we
2 biertjes en kaas degusteren. We nemen het middagmaal in het restaurant La Forge
DUPONT
(soep, varkensgebraad, groenten en kroketten, dessert en koffie).
Verder rijden we naar Huissignies waar we het museum van het landelijk leven bezoeken en daarna gaat de tocht verder via Mons naar Strèpy Thieu, voor een bezoek aan
de scheepslift. We bezichtigen ook een kerkje daar in de omgeving
en rijden dan naar Bonsecours aan de Franse grens voor een Picon.
Daarna keren we terug via Wevelgem voor ons avondmaal in het
Vijverhof.
Terug thuis rond 21u 30. Kostprijs: 45 euro. Waar inbegrepen: autobus, drinkgeld chauffeur, gids, ontbijt, alle bezoeken, middagmaal en avondmaal. Niet inbegrepen: persoonlijke dranken bij middag- en avondmaal.
Nog even vermelden dat onze jaarlijkse “Groentekaarting” doorgaat op 1 september 2006. Inleg 1,50 €
Hou alvast deze datum vrij. Kaarten zijn nu al te bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke.
beste groeten,
het bestuur

Ik ondergetekende.........................................................
met ………personen en betaal hierbij ……. x 45 euro.

wens in te schrijven voor de dagreis van 22 juni,

handtekening: ……………………………..
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zwevezele
Beste KBG lid,

De maand Juli is algemeen gekend als vakantiemaand en daardoor is ook onze KBG vereniging (of
moeten we nu zeggen OKRA trefpunt 55+ ?) in verlof.
Maar voor de maand augustus kunnen we toch al mededelen dat er op maandag 28 augustus het
jaarlijkse petanquetornooi plaatsvindt in het kasteelpark te Zwevezele.
Iedereen die een gezellige namiddag wil beleven kan gerust even naar het park komen, ook al ben je
geen petanquespeler. Je kan er de gezellige activiteit en sportieve bezigheid komen bewonderen van
de vele spelers bij het beoefenen van hun geliefkoosde sport.
Tussendoor kan U er ook rustig vertoeven op het terras aan het koetshuis van ons eigen Zwevezeels
park, bij het drinken van een verfrissing. U bent er van harte welkom.
In bijlage vindt U een folder van de gemeentelijke Seniorennamiddag in
Wingene voor donderdag 24 augustus, met als thema “Onvergetelijk van
‘50 tot nu”. Een unieke show met zang, dans en humor, met niemand minder
dan Eddy Wally.
Gratis toegang, koffietafel en koude vleesschotel met dessert.
Vul op dat blad de strook in en stuur die terug vóór 17 aug. naar de Dienst
feestelijkheden - Oude Bruggestraat 13 te Wingene, of breng de strook binnen vóór 15 augustus bij Odette.

Grote groentekaarting

Graag vermelden we nogmaals dat er op vrijdag 1 september onze
jaarlijkse groentekaarting doorgaat in de Oude Wissel, Tramstraat
Zwevezele en dit vanaf 14.00u.
>>>>

Steun uw KBG vereniging <<<<

“zodat wij aan U allen een jaar vol mooie activiteiten kunnen bieden”.
Voor diegenen die zich hebben ingeschreven voor STRATO-VANI vragen we om nu het entreegeld, zijnde 32 Euro per persoon te betalen aan uw wijkmeester en onderstaand briefje in te vullen
als bewijs van betaling.
beste groeten,
het bestuur

Ik ondergetekende ……………………………………………….
betaal …… x 32 Euro als bevestiging van deelname van …….personen voor STRATO-VANI
handtekening…………………………………...
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Beste KBG lid,
Na een deugddoende vakantie gaan we met volle kracht er opnieuw tegenaan, met als eerstkomende activiteit onze jaarlijkse groentekaarting. die doorgaat op vrijdag 1 september in de Oude Wissel, Tramstraat
Zwevezele en dit vanaf 14.00u.
>>> U bent van harte welkom <<<
Zoals U wellicht al weet zijn er voor STRATO-VANI twee datums vastgelegd, nl. op 3 oktober te WIEZE en op 17 oktober in OOSTENDE.
Voor diegenen die zijn ingeschreven voor WIEZE, vermelden we dat het vertrekuur op 3 oktober te
12.00u is, hier op de markt te Zwevezele. Let wel er is geen ophaalronde, gelieve dus tijdig ter plaatse te
zijn. Voor de mensen die meegaan naar OOSTENDE op 17 oktober is er nog geen vertrekuur gekend, dit
wordt medegedeeld in de bijlage van Oktober.
Het nieuwe Okra-KBG seizoen is terug van start en voor de zang- en ontspanningsgroep melden we dat
de eerste vergadering doorgaat op 4 september in de zaal van het rusthuis te 19.30u.
Voor de dansers beginnen de danslessen opnieuw op woensdag 6 september te 18.30u. Iedereen welkom.
We starten het nieuwe seizoen al met een halve dagreis, op donderdag 14 september trekken we naar
Geraardsbergen voor een bezoek aan een bakkerij waar de typische “mattetaarten” worden gebakken, die
we uiteraard ook eens zullen proeven.
Daarna rijden we naar Oudenaarde naar het “Centrum van De ronde van Vlaanderen” waar er koffie en pannenkoeken liggen te wachten op ons. Dan kunnen we kijken naar een film over de ronde en er is ook een tentoonstelling over het fascinerende
verhaal van duizenden Vlamingen die met hun hebben en houden naar Canada uitweken op zoek naar een beter leven.
We vertrekken voor deze uitstap aan reizen VDK te 11.30u en van op het marktplein
te 12.00u stipt.
Het avondmaal nemen we te Koolskamp in het Handelshuis. De prijs voor deze uitstap, autobus, drinkgeld chauffeur, bezoek bakkerij met mattetaart, bezoek museum
met koffie en pannenkoeken en „s avonds het avondmaal is: 27 € . Zoals gewoonlijk
zijn andere dranken niet inbegrepen. Als U wenst mee te reizen gelieve onderstaand
strookje in te vullen en te betalen aan uw wijkverantwoordelijke.
Dan is er nog onze ontspanningsnamiddag i.s.m. het gemeentebestuur, op 21 september in het C.C. De
Wissel met Karel De Clercq en Le Grand Julot.
Karel De Clercq is gekend als cabaretier maar ontpopt zich daarnaast ook als pianist, gitarist, imitator en
vooral als entertainer. Ieder jaar maakt hij een komisch jaaroverzicht en leeft hij zich volop uit in verschillende typetjes. Met de verkiezingen voor de deur zal er aan inspiratie geen gebrek zijn.
De accordeonist Le Grand Julot zal met zijn Vlaamse en internationale liedjes zorgen voor de nodige ambiance. Tijdens de pauze is er koffie. Kaarten zijn te bekomen aan 5,00 € (koffie inbegrepen), bij het bestuur
Okra-KBG en bij de cultuurdienst te Wingene (051/650062).
vriendelijke groeten,
het bestuur

Ik ondergetekende ……………………………………………… wens mee te reizen met de halve dagreis
op donderdag 14 september naar Geraardsbergen en Oudenaarde,
met ……….personen en betaal …… x .27.00 Euro
handtekening……………………………

Bijlage oktober 2006

zwevezele

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@versateladsl.be
bezoek onze vernieuwde website: http://users.skynet.be/kbg.zwevezele
Verbond: http://www.kbgverbondtielt.centerall.com

Beste KBG lid,
STRATO-VANI op 3 oktober voor WIEZE en op 17 oktober voor OOSTENDE. Voor beide datums is
het vertrekuur te 12.00u op de markt. Er is geen ophaalronde voorzien. Gelieve tijdig aan de opstapplaats te
zijn.
Op zaterdag 07 oktober is er in de St. Aldegondiskerk de jaarlijkse H.mis voor onze overleden leden, met
speciale intentie voor diegene die dit jaar van ons zijn heen gegaan.
De oktobermaand is de maand van de culinaire uitstap. Door de grote bijval die we verleden jaar mochten
oogsten was de keuze deze maal vlug gemaakt en werd er opnieuw gekozen voor de “Hooipiete” in Polinkhove. Op donderdag 26 oktober gaan we naar dit landelijk eethuis gelegen langs de IJzer bij de sassen van
Fintele. Waar we de smulpapen onder ons weer eens gaan verwennen. Eerst drinken we er een aperitief,
daarna als eerste van drie soorten palingbereidingen, de specialiteit: “De Hooipiete”, dan volgt paling in de
room met prei, daarna nog eens paling op Provençaalse wijze. Dit alles vergezeld van lekkere frietjes met
een glas wijn. Als toemaatje om de putjes te vullen kieperen we er nog
een koffie achteraf bij.
Nadat we het buikje hebben gevuld houden we op de terugweg nog ergens halt om onze benen te strekken en waar we ook nog even kunnen
genieten van een drankje die in de prijs van deze culinaire reis is inbegrepen. Voor 45.00 euro kunnen we deelnemen aan deze uitstap: all in (bus,
drinkgeld chauffeur, aperitief, paling op drie verschillende wijzen, frietjes, wijn en koffie en daarna nog een drank op de terugweg. We vertrekken om 10.30 uur voor de ophaalronde aan VDK en om 11.00 uur op de
markt, terug thuis omstreeks 18.00uur. (inschrijfstrookje)
Op donderdag 12 oktober is er voor de wandelaars(!) onder ons een provinciale wandeling in Ruiselede,
De Zande Brugsesteenweg 130.
En op maandag 6 november vanaf 13.30u is er een verbondswandeling bij ons hier te Zwevezele.
Iedereen die nog zijn voeten kan opheffen wordt vriendelijk uitgenodigd om aan deze wandeling van 2x 4
km deel te nemen. Kom gerust eens af en doe mee, „t is gezond en niet lastig, doe het, want hoe groter de
groep wandelaars hoe meer aanzien, want als het op wandelen er op aankomt bengelen we als Zwevezelenaars achteraan in de rij.
Het seniorenzang- en dansfeest komt er terug aan, op dinsdag 14 november is het zover. In de Europahal
te Tielt gaan we opnieuw zingen en dansen dat het er stuift.
In de voormiddag zal vanaf 9.30u Stefaan Vandenbroucke ons samen met Tom Hoornaert begeleiden bij het
zingen van liedjes uit onze jeugdjaren. In de namiddag gaan we dan de danstoer op en kunnen alle danslustigen op de muziek van D.J. Jan Braeckevelt zich uitleven op de dansvloer. Kaarten van 5, 6 en 19 Euro zijn
nu reeds beschikbaar bij Odette. Wees er vlug bij want de plaatsen zijn beperkt en aan de ingang worden
geen kaarten verkocht.(Zie voor meer uitleg in de koerier van deze maand)
vriendelijke groeten,
het bestuur
Ik ondergetekende ……………………………………………… wens mee te gaan op de culinaire uitstap
op donderdag 26 oktober naar Pollinkhove,
met ……….personen en betaal …… x .45.00 Euro
handtekening……………………………

Bijlage november 2006

zwevezele

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@versateladsl.be
bezoek onze vernieuwde website: http://users.skynet.be/kbg.zwevezele
Verbond: http://www.kbgverbondtielt.centerall.com

Beste OKRA-KBG lid,
Op maandag 6 november vanaf 13.30u is er een verbondswandeling bij ons hier te Zwevezele.
Nogmaals roepen we iedereen op om aan deze uitgepijlde wandeling van 2x 4 km deel te nemen (da’s niet ver hé). Kom gerust
eens af en doe mee, ‘t is gezond en het maakt U lenig, doe het,
want hoe groter de groep wandelaars hoe meer plezier. Deelnemingsprijs: 1.00 Euro voor leden met OKRA sportverzekering,
1.50 Euro voor leden zonder sportverzekering en 2.00 Euro voor
niet-leden. Voor niet-wandelaars is er ook gelegenheid voor een
drank te nuttigen of een kaartje te leggen.
Inschrijven en start in de Oude Wissel, waar je een plannetje en een wafel voor onderweg wordt overhandigd.
Het seniorenzang- en dansfeest komt er terug aan, op dinsdag 14 november is het zover. In de Europahal te
Tielt gaan we opnieuw zingen en dansen dat het er stuift.
In de voormiddag zal vanaf 9.30u Stefaan Vandenbroucke ons samen met Tom Hoornaert begeleiden bij het
zingen van liedjes uit onze jeugdjaren. In de namiddag gaan we dan de danstoer op en kunnen alle danslustigen op de muziek van D.J. Jan Braeckevelt zich uitleven op de dansvloer. Kaarten van 5, 6 en 19 Euro zijn
nu reeds beschikbaar bij Odette.
De groep van Zwevezele zit bij elkaar. Wees er vlug bij want de plaatsen zijn beperkt en aan de ingang worden geen kaarten verkocht.(Zie voor meer uitleg in de koerier van verleden maand)
Op donderdag 23 november in de CM om 14 u : Voordracht: “Alles over kruiden” met als gastspreker Gilbert Vandekerckhove uit St Eloois Winkel. Een spreker die we vroeger reeds hebben mogen verwelkomen in
ons midden en die zeer goed was. Iedereen die zich interesseert in kruiden of wie er meer wenst over te weten
komen, kom dan naar deze voordracht in het Dienstencentrum op de markt.
Inkom 1,50 euro : in de pauze koffie met koeken.
De maand december nadert op volle snelheid, de dagen vliegen voorbij, nog enkele weken en dan is het terug
zover, het kerstfeest van onze vereniging.
Om iedereen de kans een ruime plaats te geven is het kerstfeest nu gespreid over drie dagen in plaats van
twee. Driemaal wordt hetzelfde programma opgevoerd. Op woensdag, donderdag en vrijdag 13-14- en 15
december telkens vanaf 13.30u. Hou alvast een datum vrij.
Zoals gezegd nadert het nieuwe jaar en naar jaarlijkse gewoonte zijn we verplicht om het lidmaatschapsgeld
te innen willen we verder met onze vereniging kunnen werken, want zonder het lidgeld (waarvan een deeltje
voor Okra-KBG Zwevezele) zou het onmogelijk zijn te bestaan.
Het lidgeld voor 2007 is gelukkig niet verhoogd.
€ 14.50 voor een hoofdlid
€ 25.00 voor een gezin (met familieband en onder eenzelfde dak wonend)
€ 9.30 voor een bewoner van het rusthuis
€ 4.20 voor een bijlid
€ 6.00 voor lidmaatschap OKRA sport.
vriendelijke groeten,
het bestuur

Bijlage december 2006
e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@versateladsl.be
bezoek onze vernieuwde website: http://users.skynet.be/kbg.zwevezele
Verbond: http://www.kbgverbondtielt.centerall.com

zwevezele

Beste OKRA-KBG lid,

Zoals U wellicht al weet, pakken we deze
maand opnieuw uit met een grandioos

U gebracht door artiesten van eigen bodem. We brengen voor U een onvergetelijke namiddag
van vreugde en plezier.
Ook zoals verleden jaar is het feest ingedeeld in twee delen, met tussenin een pauze met koffie.
Het belooft opnieuw een spetterend feest te worden, met toneel, zang, dans en sketches, waar we
hopelijk iedereen mee kunnen plezieren.
Na de voorstelling is er de traditionele koffietafel met koffiekoeken.
Opdat iedereen de gelegenheid zou krijgen om naar het feest te komen, zijn er nu drie data voorzien voor
dit kerstgebeuren, nl. op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 december, telkens om 13,30 uur in
het C.C. De Wissel.
>>>>>Deuren vanaf 12,45 uur.<<<<<
Er worden drie soorten kaarten verkocht met een verschillende kleur , dus één kleur voor de woensdag, een
voor de donderdag en nog een andere kleur voor de vrijdag.
De ingangsprijs is voor onze leden 3,00 Euro en voor niet leden 6,00 Euro.
Kaarten zijn te verkrijgen bij Uw wijkverantwoordelijke.
We heten U alvast van harte welkom
Nog even vermelden dat er voor de maand Januari geen “OKRA magazine” zal verschijnen.

vriendelijke groeten,
het bestuur

