Bijlage februari 2007

zwevezele

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

Beste OKRA lid, (vanaf nu gebruiken we de naam OKRA i.p.v. KBG)
Eérst en vooral willen we U en Uw familie een gelukkig en vooral een gezond 2007 toewensen en dat het
nieuwe jaar ons allemaal veel vreugde, voorspoed en
een jaar vrij van zorgen moge brengen.
Op donderdag 15 februari is er om 14.00u de jaarlijkse OKRA ledenvergadering in het C.C. De Wissel.
Na het welkomstwoord van de voorzitter bekijken we het nieuwe
jaarprogramma met de komende activiteiten.
Daarna genieten we volop van een videomontage, geprojecteerd op
groot scherm, over de uitstappen en activiteiten van KBG Zwevezele uit het voorbije jaar. Tussenin is een pauze voorzien.
Daarna volgt traditiegetrouw de uitgebreide koffietafel.
Kaarten voor deze namiddag zijn te bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke aan de prijs van 3 Euro.
We zetten dit nieuwe jaar in met volle moed en nodigen
U uit om deel te nemen aan de wandelingen georganiseerd door OKRA. Verschillende OKRA trefpunten
zetten zich in om de wandelsport te stimuleren en U de
gelegenheid te geven om uw lichaam gezond te houden
door te wandelen.
Ook is er natuurlijk nog het fietsen dat dit jaar weer ruim aan bod
komt. Gelieve alvast de datum van 8 mei in uw agenda te noteren, want dan is het de beurt aan OKRA
Zwevezele om een grote regio sneukeltoer in te richten. We verwachten uit de verschillende regio trefpunten 300 tot 400 deelnemers.
Meer uitleg en gegevens hierover komende maanden.
Cursus lijndansen
Wegens het vorige succes wordt opnieuw een nieuwe reeks lijndansen gegeven in het CC “De Wissel”. Iedere maandag voormiddag
van 9 tot 11 uur, vanaf 5 maart 2007 (10 sessies)
Deelnemingsprijs 10 euro voor 10 lessen. Inlichtingen en inschrijven bij Odette De Geldere tel. 051/61 24 12.
“Trap niet in de val” is een toneelstuk dat gaat over de veiligheid
in eigen woning voor senioren, om het vallen te voorkomen.
Dit toneelstuk wordt op een ludieke manier naar voor gebracht door
het toneelgezelschap “de Vrolijke Vijf ”.
Dit gaat door in het C.C.“De Wissel” op dinsdag 27
februari om 14.00u. De organisatie is van de gemeentelijke Seniorenraad i.s.m. OKRA Zwevezele. Na de
pauze is er tijd en ruimte voor humor en animatie. De
toegangsprijs is 2.00 Euro, koffie inbegrepen.
we wensen U veel gezonde ontspanning en plezier
met uw OKRA trefpunt,
beste groeten,
het bestuur

FEBRUARI 2007
Ma. 12: Prov. wandeling in Ingelmunster
Do. 15: alg. ledenvergadering C.C. Wissel
Ma. 19: Regionale bezinningsdag
Di. 27: toneelstuk “Trap niet in de val”

MAART 2007
Vr. 16: Vastenbezinning i.s.m. KWB, KAV
met priester Guy Wattecamps. CM 14.00u
Ma.19: Regio wandeling in St. Baafs Vijve
Woe. 21: Regio kaarting Oeselgem
Woe. 28: Prov. wandeling in Avelgem
Do. 29: halve dagreis

APRIL 2007
Do. 19: voordracht in CM 14.00u
Ma. 23: Regio wandeling in Ooigem

MEI 2007
Do.03: mei bedevaart
Di. 08: Regio fietshappening in Zwevezele
Do.10: jubilarissen 14.00u rustoord
Do.24: voordracht in CM 14.00u

JUNI 2007
Do.07: dansinstuif CC De Wissel OKRA
Di.12: Toeren in de Moeren
Vr 29: Prov. Petanque tornooi Lichtervelde

AUGUSTUS 2007
Ma.27: Regionaal Petanquetornooi
Zwevezele
Vr.31: Groentekaarting Oude Wissel 14.oou

SEPTEMBER 2007
Ma 17: prov. wandelnamiddag te Zwevezele
Do.20: ontspanningsnamiddag i.s.m.
gemeentebestuur
Do 27 dagreis met gids

OKTOBER 2007
Za.06: mis voor de overleden leden 17.00u
Do. 11: Regio kaarting in Oostrozebeke
Woe.17: Kampioenviering Kaarterclub
Ma.22: Regio startdag
Di. 23: Regio wandeling in Wingene
Do.25: Culinaire reis

NOVEMBER 2007
Di. 20: regionaal zangfeest Europahal Tielt
Woe.21: senioren dansfeest Europahal Tielt
Do.22: voordracht in C.M. om 14.oo u

DECEMBER 2007
Vr.07: Prov. wandeling St. Michiels Brugge
Ma. 10: Regio kaarting Meulebeke
Woe.,Do.& Vr.12-13-14: Kerstfeest in de
Wissel 13.3ou
Do 27: Regio wandeling in Markegem

Bijlage maart 2007
e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@versateladsl.be
website: http://www.okrazwevezele.net

zwevezele

Beste lid van OKRA Zwevezele ,
op vrijdag 16 maart organiseren KAV, KWB, OKRA en de parochie een vastenbezinning
met priester arbeider Guy Wattecamps in de praatstoel.
Priester Wattecamps is afkomstig uit west Vlaanderen maar heeft zijn roeping gevonden in
Frankrijk, in Chambery le Vieux. Hij komt over zijn werk en leven vertellen op vrijdag 16
maart in de bovenzaal van de CM. om 14.00u.(zie ook uitnodiging in bijlage).
Voor onze wandelaars:
Op maandag 19 maart wordt iedereen uitgenodigd naar St.Baafs Vijve voor een regionale wandeling,
met kennismaking van Nordic Walking, (meer inlichtingen en inschrijven zie de Koerier).
Op woensdag 28 maart naar Avelgem voor een provinciale wandeling .
Dan hebben we onze eerste halve dagreis met gids, van dit jaar. Deze maal trekken we op donderdag 29
maart naar “De Moeren”, nee niet om te gaan fietsen, dat is voor in juni, maar om de prachtige streek te
gaan verkennen per bus en er de kaasmakerij “De Moerenaar” en een wijnboer te gaan bezoeken.
We vertrekken aan VDK voor de ophaalronde om 11.30 uur en te 12.00 uur op de markt.
We rijden eerst naar Scherpenberg voor koffie met pannenkoeken en daarna naar de kaasmakerij.
Daar worden we de producten voorgesteld en door de kaasmakerij geloodst voor een uitleg en
video over het produceren van kaas.
Gelegen in De Moeren begon 15 jaar geleden het echtpaar Dewicke –
Denoo op een amateuristische manier kaas te maken. Zij hebben zich ondertussen gemoderniseerd en beschikken momenteel over een assortiment van zo’n
tien kazen waaronder de Cobergher, de Cobergher-light, de
Cabour, Kruidenkaas, het Pikantje en de jonge Moerenaar.
In tegenstelling tot kaas bereid in een fabriek, vertrekt de
Moerenaar van rauwe melk. Extra aandacht gaat naar het beste stremsel, het persen,
het zoutproces en een stockageperiode van minstens zes weken op speciale houten
planken.
Natuurlijk krijgen we de gelegenheid om een viertal kazen te proeven bij een glas
wijn en een stukje brood.
Terwijl de ene bus rondtoert in de Moeren, bezoeken de andere mensen de kaasmakerij en omgekeerd.
Als er gegeten wordt moet er ook gedronken worden, daarom rijden we van de kaasmakerij naar een wijnboer. Hier krijgen we een rondleiding door de wijngaard en krijgen een toelichting over het wijnproces.
Daarna kunnen we het heerlijke nat ook nog eens proeven.
Om de dag af te sluiten begeven we ons naar Woumen naar het Jagershof voor het avondmaal, zijnde
brood met toespijs en koffie, (vlees, kaas en brood staat op tafel).
Wat zal ons dat nu allemaal kosten? Voor de prijs van 32 Euro is er: de autocar (met drinkgeld chauffeur),
koffie met pannenkoeken, de gids die ons door de prachtige streek geleid, het bezoek aan de kaasmakerij
met proevertjes, het bezoek aan de wijnmakerij ook met proevertjes en dan nog ons avondmaal.
Indien U wenst mee te reizen, gelieve onderstaand strookje in te vullen en het bedrag te vereffenen aan uw
wijkverantwoordelijke.
beste groeten,
het bestuur
Ik ondergetekende .........................................................
met ………personen en betaal hierbij ……. x 32 euro.

wens in te schrijven voor de reis van 29 maart,

handtekening: ……………………………..

Bijlage april 2007
e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@versateladsl.be
website: http://www.okrazwevezele.net

zwevezele

Beste lid van OKRA Zwevezele ,
Op donderdag 19 april is er in de bovenzaal van de CM, om 14.00u een voordracht over
inbraakpreventie, ons gebracht door een afvaardiging van de politie van Wingene.
Hoe kunnen we onze woning beter beveiligen en wat kunnen we er aan doen.
De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s).
Het risico op inbraak is even hoog in de namiddag als in het tweede deel van de nacht.
Vaak echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
Een zeer nuttige en belangrijke namiddag waar je zeker niet mag op ontbreken. Ingang 1.50 euro, koffie tijdens de pauze inbegrepen.
Voor onze wandelaars: op maandag 23 april 13.30u is er een regiowandeling in Ooigem (zie koerier)
Er is een interessante informatienamiddag op vrijdag 27 april om 14.00u in de Feniks te Wingene over erfenisrechten met notaris Vanbeylen, een organisatie van de Gemeentelijke seniorenraad i.s.m. OKRA.(zie
briefje). Kaarten aan 1,00 euro kan je reserveren bij uw wijkverantwoordelijke of bij Odette (051/61 24 12).
Op donderdag 3 mei hebben we onze jaarlijkse meibedevaart, deze maal naar Oostakker.
We vertrekken met de autobus aan V.D.K. te 12.00u voor de ophaalronde en te 12.30u van op het marktplein.
We rijden eerst naar Knesselare naar het restaurant “Ten Dauwe” voor pannenkoeken met koffie, daarna bezoeken we het domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Hier is er mogelijkheid om eens de benen te strekken en
een rondrit te maken met een treintje rond het domein. Ook is er een cafetaria waar je iets kunt nuttigen.
We rijden dan om 17.00u naar Oostakker om de H.mis bij te wonen te 18.00u met daarna de ommegang.
We keren huiswaarts via Wingene-Wildenburg voor het avondmaal, zijnde broodje met kaas, hesp en groenten. Prijs all in: 25 Euro; (autobus, drinkgeld chauffeur, koffie en pannenkoeken, rondrit met de trein en
avondmaal). Zoals gewoonlijk zijn afzonderlijk genomen dranken niet inbegrepen .
Op dinsdag 8 mei is er voor de fietsers uit de regio Tielt een 15e sneukelfietstocht, ingericht door OKRA
Zwevezele. Een tocht van twee lussen van 13 km. met telkens start en aankomst aan de Wissel. Een koffie en
een sneukel krijg je bij de start en in de eerste lus is er een stop voorzien met nog een sneukel voor iedereen.
In de loop van de namiddag kun je met uw deelnemerskaart ook nog eens terecht in de Wissel voor een derde
sneukel. De start is voorzien om 13.30u. Na afloop zijn op aanvraag broodjes met kaas of hesp te verkrijgen.
Een inschrijvingsformulier voor deze fietshappening wordt je bezorgd op de eerstkomende fietstocht op dinsdag, of bij aanvraag aan Odette. Voor de OKRA wielertoeristen is er een tocht voorzien van ca. 40 km., die
(gezamenlijk) vertrekt om 14.00u.
Indien U niet meefietst en je wil ons een handje toesteken bij het verzorgen van deze namiddag, wil graag uw
naam opgeven aan iemand van het bestuur of aan Odette, waarvoor van harte dank (‘t zal nodig zijn).
Op donderdag 10 mei om 14.00u vieren we onze leden huwelijksjubilarissen. Deze worden per brief uitgenodigd naar de receptie in de feestzaal van het rusthuis.
Voor “Toeren in de Moeren” op dinsdag 12 juni vragen we ook om uw inschrijvingsformulier in te vullen
en af te geven aan uw wijkverantwoordelijke.
beste groeten,
het bestuur
Ik ondergetekende ....................................................
wens in te schrijven voor de bedevaart op 3 mei,
met ………personen en betaal hierbij ……. x 25 euro.
handtekening: ……………………………..

Bijlage mei 2007

zwevezele

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@versateladsl.be
kijk ook eens naar onze website: http://www.okrazwevezele.net

Beste lid van OKRA Zwevezele ,
Nog even herhalen voor onze jaarlijkse meibedevaart, op donderdag 3 mei naar Oostakker.
We vertrekken met de autobus aan V.D.K. te 12.00u voor de ophaalronde en te 12.30u van op het marktplein. We rijden eerst naar Knesselare naar het restaurant “Ten Dauwe” voor pannenkoeken met koffie,
daarna bezoeken we het domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Hier is er mogelijkheid om eens de benen te
strekken en een rondrit te maken met een treintje rond het domein. Ook is er een cafetaria waar je iets kunt
nuttigen. We rijden dan om 17.00u naar Oostakker om de H.mis bij te wonen te 18.00u met daarna de ommegang. We keren huiswaarts via Wingene-Wildenburg voor het avondmaal, zijnde broodje met kaas, hesp
en groenten.
Op dinsdag 8 mei is er de sneukelfietstocht, ingericht door OKRA Zwevezele. De start is voorzien om
13.30u. We komen samen om 13.00u aan de Oude Wissel.
AANDACHT: De daguitstap met de fiets die voorzien was op 19 juni is verplaatst naar dinsdag 3 juli.
Op donderdag 10 mei om 14.00u vieren we onze leden huwelijksjubilarissen. Deze werden per brief uitgenodigd naar de receptie in de feestzaal van het rusthuis.
Op donderdag 24 mei komt Jacques Lesage ons onderhouden over de beruchte personages: Baekelandt
en zijn bende.
Het optreden van de bende van Baekelandt situeert zich rond 1800.
Bendevorming werd toen in de hand gewerkt door drie belangrijke factoren. Er was op de eerste plaats de
economische factor: er heerste werkloosheid in de streek rond Kortrijk, de textielnijverheid lag plat.
Groepsbedelarij mondde uit in bendevorming. Er was de politieke factor: vele Vlaamse jongens moesten
soldaat worden in het leger van de Franse bezetter. Het krioelde in Vlaanderen van deserteurs, die het eten
gingen zoeken waar het te vinden was: bij de boeren. Er was een structurele factor: het gerecht werkte verschrikkelijk traag, gevangenissen waren een zeef van omkoperij, simpele jongens uit het dorp werden tot
veldwachter gebombardeerd.
Vanuit de bossen van Houthulst maakte Baekelandt de streek onveilig. Op 3 augustus 1803 verschijnen de
bloedvrienden voor het Hof van Assisen in Brugge. Achtentwintig bendeleden worden veroordeeld tot de
doodstraf. Op 2 november 1803 maakt de guillotine hen een kopje kleiner.
Ruim 15 jaar rotst de heer Lesage – een geboren verteller – het Vlaamse land af om de waarheid te verkondigen over deze beruchte bandiet. Zijn verhaal is spannend en ontroerend, grappig en hartverscheurend tegelijk. RAZEND INTERESSANT!
Voor wie de waarheid wil horen over Baekelandt en zijn bende en tegelijk een spannende namiddag wil
beleven komt zeker naar het dienstencentrum CM Marktplein 11 te Zwevezele, eerste verdiep om 14 u. Inkom 1,50 euro, koffie tijdens de pauze.
Op donderdag 7 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 pannenkoek of een andere versnapering. De ganse namiddag
kan er men dansen op de muziek gebracht door onze eigen Mister D.J. Kom eens je hartje ophalen en steun
jullie dansgroep. Inkom 2,00 euro, een gewone consumptie is in de prijs begrepen.
Voor “Toeren in de Moeren” op dinsdag 12 juni vragen we om dringend uw inschrijvingsformulier in te
vullen en af te geven aan uw wijkverantwoordelijke.
vriendelijke groeten,
het bestuur

Bijlage juni 2007
e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@versateladsl.be
website: http://www.okrazwevezele.net

zwevezele
Beste OKRA lid,

Op donderdag 7 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 men er genieten van de muziek gebracht door onze eigen D.J.
Inkom 2,00 euro, een gewone consumptie is in de prijs begrepen.
Op dinsdag 12 juni, gaan we “Toeren in de Moeren” Wie zich heeft ingeschreven wordt verwacht om 8.00 uur op de parking
aan de Oude Wissel, voor het laden van de fietsen en
het uitreiken van de consumptiebonnen. We vertrekken dan gezamenlijk te 8.30uur naar De Panne.
Grote groentekaarting Even vermelden dat onze jaarlijkse
“Groentekaarting” doorgaat op 31 augustus 2007.
Inleg 1,50 €. Hou alvast deze datum vrij. Kaarten zijn
nu al te bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke.

>>>> Steun uw vereniging <<<<
“zodat wij U een jaar vol mooie activiteiten kunnen bieden”.
Op donderdag 21 juni gaan we op reis voor een volle dag. We vertrekken ‘s morgens om 6.30u op de parking van VDK (er is een ophaalronde, indien er twee bussen zijn) en te 7.00 u op het marktplein. We rijden
richting Ardennen en nemen het ontbijt in de omgeving van Namen. Na het ontbijt rijden we verder richting
Durbuy / Septon voor een bezoek aan de
Hare-Krishnagemeenschap aldaar.
Hier krijgen we een multimedia- show te
zien over de geschiedenis van het kasteel
en over de filosofie en activiteiten van de
Hare-Krishnatoegewijden; een bezoek aan de prachtige tempelkamer met uniek marmeren altaar; een bezoek aan de toren met prachtig uitzicht en een bezoek aan de kamer van Shrila Prabhupada. Het middagmaal nemen we in Durbuy, het kleinste stadje in Wallonië. Na het middagmaal is er een beetje vrije tijd om
eens op verkenning te gaan, om dan in de namiddag een bezoek te brengen aan de prachtige tuinen van Annevoie. (Indien het mocht slecht weer zijn bezoeken we de abdij van Maredsous). Met nog een rondrit in de
prachtige Ardennen sluiten we de dag af met het avondmaal: een “boerenplank” met groenten, in “De Bosduif” te Jesus Eik. Deze volledige dagreis met gids, ontbijt (croissant, pistolet, confituur en koffie), bezoek
Hare Krishna, autocar, drinkgeld chauffeur, middagmaal (dagsoep, hoofdgerecht en dessert), bezoek aan de
tuinen van Annevoie en avondsnack, kunnen we U bieden voor de prijs van 55,00 euro. (Zoals bij iedere
uitstap zijn de persoonlijk genomen dranken niet begrepen in de prijs). Thuiskomst rond 22.00uur.
Op vrijdag 13 juli gaat er te Lichtervelde het provinciaal petanquetornooi door.
Op maandag 27 augustus vindt het jaarlijkse regio petanquetornooi plaats 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.
vriendelijke groeten,
het bestuur
Ik ondergetekende.........................................................
met ………personen en betaal hierbij ……. x 55 euro.

wens in te schrijven voor de dagreis van 21 juni,

handtekening: ……………………………..

Bijlage juli 2007
e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@versateladsl.be
website: http://www.okrazwevezele.net

zwevezele
Beste OKRA lid,

Op maandag 27 augustus vindt het jaarlijkse regio petanquetornooi plaats 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, bij het drinken van een verfrissing.
Zoals U wellicht al weet gaat onze jaarlijkse “Groentekaarting” door op 31 augustus 2007.
Hartelijk dank aan diegenen die reeds kaarten hebben gekocht.
Indien je nog geen gelegenheid hebt gehad om kaarten te kopen, dan kan je er nog altijd bekomen bij uw wijkverantwoordelijke, rechtstreeks bij Odette of op de kaarting zelf waartoe U
vriendelijk wordt uitgenodigd .
Voor de dansers van onze dansclub “Jong van hart” vermelden we dat de dansavonden terug
van start gaan op woensdag 5 september, zoals gewoonlijk om 18.30u in de Wissel.
Graag willen we U ook uitnodigen naar onze eerste provinciale wandelnamiddag die we in
Zwevezele organiseren op 17 september vanaf 13.30u. in de Oude Wissel.
Je kan eens rustig alleen, of beter nog met enkele vrienden de mooiste plekjes van Zwevezele
(her)ontdekken. Langs wegeltjes en verkeersluwe straten in en rond Zwevezele gezellig wandelen over een afstand van twee maal vier kilometer, telkens met start en aankomst in de Oude
Wissel. Voor leden van Okra Sport betaalt men 1 euro, voor Okra leden zonder Okra Sport 1.50
euro en voor niet Okra leden 2.00 euro.
Doen hé, laat eens zien dat er in Zwevezele ook wandelaars zijn en dat we niet moeten onder
doen voor andere gemeenten.
Op 20 september hebben we naar jaarlijkse gewoonte terug een ontspanningsnamiddag in de
Wissel ingericht in samenwerking met de gemeente. Met de komische inbreng van de
“Popkoning” en met niemand minder dan Willy Sommers. Hou ook alvast deze datum vrij.
Meer inlichtingen en kaarten met het boekje van september.
Ook laten we U nu al weten dat we op 27 september op reis gaan naar Brussel, voor een bezoek
aan het vernieuwde Atomium en de basiliek van Koekelberg.
Meer hierover en inschrijvingen ook bij het boekje van september.
Verder wensen we U allen een deugddoende vakantie en hopelijk wat meer zon dan wat we tot
nu toe al gehad hebben.
Als je soms niet mocht weten wat gedaan tijdens deze verlofperiode, dan kun je steeds een kijkje
nemen op onze website, met veel foto’s over uitstappen en activiteiten van de voorbije jaren.
Indien je zelf geen computer hebt of internet aansluiting, vraag het eens aan de kinderen, kleinkinderen of aan vrienden om samen eens naar www.okrazwevezele.net te kijken.
vriendelijke groeten en tot binnenkort,
het bestuur van Okra Zwevezele

Bijlage september 2007
e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@versateladsl.be
website: http://www.okrazwevezele.net

zwevezele

Beste OKRA lid,
Graag willen we U uitnodigen naar onze eerste Provinciale wandelnamiddag die we in Zwevezele
organiseren op 17 september vanaf 13.30u. in de Oude Wissel.
Je kan eens rustig met enkele vrienden de mooiste plekjes van Zwevezele (her)ontdekken. Langs
wegeltjes en verkeersluwe straten in en rond Zwevezele gezellig wandelen over een afstand van twee
maal vier kilometer, telkens met start en aankomst in de Oude Wissel. Voor leden van Okra Sport
betaalt men 1 euro, voor Okra leden zonder Okra Sport 1.50 euro en voor niet Okra leden 2.00 euro.
Op 20 september hebben we naar jaarlijkse gewoonte terug een ontspanningsnamiddag in de Wissel, ingericht in samenwerking met de gemeente. Met de komische inbreng van de Popkoning” en
met niemand minder dan Willy Sommers. ( Zie bijgaande blaadje).
Kaarten zijn te bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke aan 6.00 Euro.
Koop nu uw kaarten want er worden geen kaarten meer verkocht aan de ingang.
Op 27 september gaan we op reis naar Brussel, voor een bezoek aan het vernieuwde Atomium en
naar de Basiliek van Koekelberg. We vertrekken om 12.30 u aan VDK voor de
ophaalronde en te 13.00 u stipt op het Marktplein. We gaan via Aalst naar de Albatros voor onze koffie en dessert. Daarna bezoeken wij het Atomium begeleid
door een gids. Er zijn in totaal 5 van de 9 bollen te bezichtigen. De bovenste bol
is enkel te bereiken met de lift, daar bevindt zich het restaurant en het panorama.
Met de roltrap kan je van op het gelijkvloers de andere bollen bereiken. Vervolgens brengen we een bezoek aan de Basiliek van Koekelberg. In de Basiliek is
er van 18 augustus 2007 tot 16 maart 2008 een grote tentoonstelling over de werken van Leonardo Da Vinci. Deze expo is een initiatief van de vzw Europa 50 en
de Europese Commissie naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome. Volgens de organisatoren wordt het de grootste tentoonstelling
ooit over het leven en werk van Leonardo Da Vinci.
In de Basiliek bevindt er zich een gezellige gelegenheid waar men uitstekend kan eten, daar nemen
we ook ons avondmaal dat bestaat uit een breughelbord. We zijn terug thuis rond 21.30 u
Prijs : 33 euro. Zijn inbegrepen: autocar en drinkgeld chauffeur, koffie met dessert, bezoek Atomium met gids, bezoek Basiliek en avondmaal. Niet inbegrepen: de dranken bij het avondmaal. U kan
inschrijven met onderstaand strookje.
Op dinsdag 2 oktober hebben wij ons sluitingsfeest van de Boebs campagne. Alle sportievelingen
worden uitgenodigd om ofwel te petanquen, fietsen, dansen enz, in Zwevezele of Wingene en er het
avondfeest (met 2 pistolets en drank) bij te wonen in Wingene,(er worden bussen ingelegd van Zwevezele naar Wingene en omgekeerd).
Inschrijven kan met de brief in bijlage, te betalen 5,00 Euro en af te geven aan sportverantwoordelijke Odette De Geldere.
vriendelijke groeten en tot binnenkort,
het bestuur van Okra Zwevezele
INSCHRIJVINGSTROOK REIS NAAR BRUSSEL
NAAM: ……………………………………………………………..
Wenst mee te reizen naar Brussel op 27 september met ……….. personen aan 33 Euro
Handtekening:

Bijlage oktober 2007
e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@versateladsl.be
website: http://www.okrazwevezele.net

zwevezele

Beste OKRA lid,
Eerst en vooral willen we de sportievelingen bedanken die op maandag 17 september, niettegenstaande het gure weer, toch de moed hebben gehad om naar de provinciale wandelnamiddag te komen hier te Zwevezele.
Op deze wandelnamiddag langs Zwevezeelse “paadjes” en “stretjes” waren er in totaal toch een kleine 100 wandelaars komen opdagen uit verschillende provinciale regio's.
Regio Roeselare was er het sterkst vertegenwoordigd met 57 deelnemers.
Hopelijk is het volgende keer mooier weer en mogen we dan iets meer wandelaars uit Zwevezele begroeten.
Op zaterdag 6 oktober is er om 17.00u een jaarmis voor onze overleden leden in de St. Aldegondiskerk te Zwevezele. Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd om deze Eucharistieviering bij te wonen en er onze overleden leden te herdenken.
Op 17 oktober is er de jaarlijkse kampioenviering van onze kaarters.
Deze gaat door in het C.C. De Wissel om 11.00u. Iedereen die zich heeft ingeschreven gelieve tijdig
aanwezig te zijn.
Het nieuwe kaartseizoen gaat van start op 31 oktober 2007 om 14.00u in de Oude Wissel. Wie ook
geïnteresseerd is in het kaartgebeuren en een kaartje wenst mee te spelen, gelieve zijn naam op te
geven vóór 15 oktober aan Clara Verduyn, of aan uw wijkverantwoordelijke.
Op donderdag 25 oktober gaat onze culinaire reis naar Lissewege, naar het restaurant “Ter
Doest”, die vermaard is voor zijn Côte à l’os. We vertrekken om 11.30u aan VDK voor de ophaalronde en te 12.00u stipt op het Marktplein.
Aangekomen in het restaurant worden we vergast op een aperitief “Kir” met
wachtbordje. Daarna doen we ons tegoed aan het hoofdgerecht: Côte à l’os à
volonté, met frietjes en groenten (overschot van het vlees krijg je mee naar
huis, dus breng gerust een plastiekzakje mee).
Bij mooi herfstweer doen we daarna nog eens Damme aan waar een uurtje
vrije tijd verkregen wordt voor een wandelingetje of terrasje.
Prijs: 40 euro voor: autobus, drinkgeld chauffeur, aperitief met wachtbord en
hoofdschotel.
Niet inbegrepen : alle andere dranken.
Indien U wenst mee te gaan naar Lissewege om er uw buikje rond te smullen, vul dan onderstaand
strookje in en vereffen het bedrag aan uw wijkverantwoordelijke of aan Odette.
vriendelijke groeten en tot binnenkort,
het bestuur van Okra Zwevezele

INSCHRIJVINGSTROOK CULINAIRE REIS LISSEWEGE
NAAM: ……………………………………………………………..
Wenst mee te gaan naar Lissewege op do. 25 oktober met ……….. personen aan 40 Euro per persoon.
Handtekening:

Bijlage december 2007
e-mail: okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@versateladsl.be
website: http://www.okrazwevezele.net
Regio: http://www.okra.be/tielt

zwevezele

Beste OKRA lid,

Zoals verleden jaar, pakken we deze
maand opnieuw uit met een grandioos

U gebracht door artiesten van eigen bodem. We brengen voor U terug een onvergetelijke namiddag van bezinning, leute 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 en er een comfortabele plaats zal hebben, zijn er nu drie data voorzien voor dit kerstgebeuren, nl. op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14
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 voor onze leden is 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.
Daarom deze data voor Januari:
op donderdag 10 januari : aquafitness van 10.00u tot 10.30u in De Alk Wingene
op vrijdag 11 januari volleybal in de Sporthall te Pittem van 9.00u tot 11.00u voor geoefende spelers
op maandag 21 januari Provinciale wandeling in Dadizele
op dinsdag 22 januari gratis opendeur voor fitness in de Wattewy te Tielt vanaf 8.30u tot 10.30u
(sportschoenen meedoen ), inschrijven is noodzakelijk bij Odette
op dinsdag 29 januari Regio wandelen Oostrozebeke + initiatie nordic walking
op donderdag 31 januari Regionale vakantiebeurs van Okra in zaal Vondel Meulebeke
Hou alvast deze datum vrij:
donderdag 7 februari in de Wissel om 14.00u algemene ledenvergadering met film over het voorbije jaar.

vriendelijke groeten,
het bestuur

