Bijlage februari 2010

zwevezele

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@base.be
website: http://www.okrazwevezele.net
website Tielt: http://www.okra.be/tielt

Beste OKRA lid,

FEBRUARI 2010
Ma. 1 TINAH 14.00u in Koetshuis
Di. 9 Voordracht Tielt: Als liefde zoveel jaren kan...
Do. 11 Vakantiebeurs Moorslede
Do. 18 Regiowandelen Tielt
Di. 23 Film in CC De Wissel “Langs de Leie”
Do. 25 Alg. ledenvergadering in CC De Wissel

Eérst en vooral willen we U en Uw familie een gelukkig en
vooral een gezond 2010 toewensen .
Op maand. 1 februari is er om 14.00u een “Stretjeswandeling” door Zwevezele, i.s.m. OKRA Lichtervelde.
Afspraak aan het “Het Damberd” (vroeger de CM) marktplein te Zwevezele. Alsook is er een infonamiddag over het
zorgnetwerk TINAH, in het koetshuis om 14.00u .
Op dinsd. 9 februari is er in de CM. te Tielt, een voordracht om 14.00u met prof. Alfons Vansteenwegen,”Als liefde
zoveel jaren kan duren”, samenleven na 55+. Warm aanbevolen. Zie ook uw Koerier van vorige maand. Inkom 4 euro

MAART 2010

Op dond. 11 februari, Vakantiebeurs om 14.00 in
Moorslede, C.C. De Bunder, Ieperstraat (nabij de sporthal).
(Zie ook het vakantieaanbod op de website van regio Tielt)

MEI 2010

Di. 9 Voordr. Tielt: Van glimlach tot schaterlach.
Do.11 Startdag “Elke Stap Telt”
Di. 16 Start fietsseizoen + fietswijding 13.45u
Vr. 19 Vastenbezinning 14.00u i.s.m.KAV ,KWB
Di. 23 Prov.wandeling St. Baafs Vijve
Di. 30 Regiokaarting Wakken

APRIL 2010
Do. 8 Voordracht in de Croone (CM) 14.00u
Vr. 09 OKRA op STAD
Do. 15 Halve dagreis
Do. 29 Regiowandeling Schuiferskapelle
Di. 04
Do. 06
Zo. 09
Do. 27

Regio fietshappening Wingene
Meibedevaart Dadizele
Rerum Novarum
Huwelijksjubilarissen in de Croone (CM)

Op dond. 18 februari, regiowandeling in Tielt („t Gildeke
Oude Stationsstraat 4). Afspraak aan de Oude Wissel om
13.00u, waar we gezamenlijk vertrekken. Carpooling mogelijk.

JUNI 2010

Op dinsd. 23 februari om 14.00u in het CC De Wissel, de
film “Langs de oevers van de Leie”, het vervolg van de succesfilm van de familie Goetgebuer, met Leontientje en haar
nonkels. Zeker de moeite waard om opnieuw te komen schaterlachen, (zie ook het bijgevoegd briefje).

AUGUSTUS 2010

Op dond. 25 februari is er om 14.00u de jaarlijkse
OKRA ledenvergadering in het C.C. De Wissel.
Het nieuwe jaarprogramma met de komende activiteiten wordt
aan de hand van een PowerPoint presentatie aan U voorgesteld. Daarna genieten we volop van een filmmontage, geprojecteerd op groot scherm, over de uitstappen en activiteiten van
OKRA Zwevezele uit het voorbije jaar.
Tussenin is er een koffiepauze voorzien. Op het einde van deze
namiddag volgt een uitgebreide koffietafel. Kaarten zijn te bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke aan de prijs van 3 euro.
Op dond. 11 maart is er de start van het stappenprogramma “Elke Stap Telt”, het succesvolle initiatief van OKRA om
de mensen een betere conditie bij te brengen door te bewegen.
Meer uitleg en inschrijfmogelijkheid krijgt U op de algemene
ledenvergadering. Absoluut deze belangrijke datum noteren.
Hiernaast is het jaarprogramma afgedrukt, een samenvatting
van wat we U dit jaar allemaal aanbieden.
Tip: hang dit jaarprogramma bij uw kalender.
We wensen U veel gezonde ontspanning en plezier met uw
OKRA trefpunt.
Beste groeten,
het bestuur

Do.03 Dansinstuif CC De Wissel Zwevezele
Di. 08 fietsen “Toeren in de Moeren”
Do.17 Dagreis
Do. 24 Voordracht in de Croone (CM)
Ma. 28 Slotdag “Elke Stap Telt”
Vr.20 Groentekaarting Oude Wissel 14.oou
Ma.23 Regionaal Petanquetornooi Zwevezele

SEPTEMBER 2010
Do.09 Voordracht in de Croone (CM)
Do 16 Halve dagreis
Ma 20. Regio wandelen Zwevezele
Do.23 ontsp.namiddag i.s.m. gemeentebestuur
Woe.29 Kampioenenviering kaarters

OKTOBER 2010
Za.02 jaarmis voor de overleden leden 17.00u
Ma. 04 Oriëntatiewandelen Harelbeke
Di. 12 Regiokaarting in Wingene
Ma.18 Regionale startdag
Di. 19 Prov. wandeling in Reninge
Do.21 Culinaire reis

NOVEMBER 2010
Do. 18 Regiowandelen in Wakken
Ma. 22 Prov. wandeling Lichtervelde
Di. 23 Regionaal zangfeest Europahal Tielt
Woe.24 Senioren dansfeest Europahal Tielt
Do. 25 Voordracht in de Croone(CM)

DECEMBER 2010
Ma 13 Prov. wandeling in Bellegem
Woe.Do.& Vr.15-16-17 Kerstfeest in de Wissel
om 13.30u

Bijlage maart 2010

zwevezele

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@base.be
website: http://www.okrazwevezele.net
website Tielt: http://www.okra.be/tielt

Tel. Odette: 051 61 24 12
GSM: 0485 46 49 83
Beste OKRA lid,

Op dinsdag 9 maart is er in het CM gebouw te Tielt om 14.00u een voordracht met als titel: “Van
glimlach tot schaterlach” Een luchtige causerie vol literaire details en “petites histoires” met grote gevolgen…. Lees meer hierover in de Koerier van deze maand.
We verwachten een grote opkomst, zorg dat je er bij bent.
Elke stap telt.
De mensen die zich hebben ingeschreven, worden verwacht op onze startdag op donderdag 11 maart
om 14.00u in het C.C. De Wissel, voor hun conditietest en het opmaken van een wandelplan.
Op dinsdag 16 maart is er de start van het fietsseizoen 2010, om 14.00 u (parking Oude
Wissel) met om 13.45 u de fietswijding door onze pastoor Wilfried Beke.
Daarna volgt een kleine fietstocht met achteraf pannenkoeken smullen .
Iedereen, ook niet fietsers worden uitgenodigd om reeds vanaf 14.00u deze lekkere pannenkoeken te komen proeven in de Oude Wissel.
Op vrijdag 19 maart, om 14.00u is er in de zaal “De Croone” (vroeger CM) een vastenbezinning.
Een samenwerking van KAV, KWB, OKRA en Parochie. Een theatermonoloog wordt er gebracht over
pater Damiaan. Aan de hand van brieven, dagboekfragmenten en aangrijpende verhalen wordt het leven
van pater Damiaan weergegeven.
Op dinsdag 23 maart gaat er een provinciale wandeling door in St.Baafs-Vijve.We vertrekken zoals
gewoonlijk om 13.00u aan de Oude Wissel en rijden dan gezamenlijk naar St.Baafs, waar we een
mooie wandeling maken van 2x 4 km. in de Leiestreek. Iedereen die wenst mee te stappen is welkom.
(Carpooling is mogelijk)
Voor de volledige wandelkalender zie www.okrazwevezele.net ->Sport en ontspanning- wandelen.
Premie Sociaal Verwarmingsfonds. Deze is nog steeds geldig. Een toelage van 210 € voor 1500 liter
brandstof. Voor wie? > gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, of heeft een
IGO, of een tegemoetkoming voor personen met een handicap
> gezinsinkomen is lager dan 14.887,95 € verhoogd met 2.756,15 € per persoon ten laste.
Voorwaarden: • woning verwarmen met huisbrandolie aan de pomp of in bulk, lamppetroleum of bulkpropaangas aan huis (niet in flessen) • max. 1500 liter brandstof.
Voor kleine hoeveelheden aan de pomp gekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 €.
Waar en wanneer aanvragen? In het Sociaal Huis, marktplein Zwevezele, binnen de 60 dagen na levering. (zie ook website Okra Tielt onder Belangenbehartiging, of http://www.verwarmingsfonds.be/)
Bloemschikken. Indien u mocht interesse hebben om met Pasen een bloemstukje te maken gelieve uw
naam op te geven aan Odette.
De vraag naar computerlessen stijgt. Als maar meer 55 plussers nemen de computer of laptop ter hand
en willen aan de slag. Indien er interesse mocht zijn voor een cursus beginners van Windows, Internet,
of voor Excel, PowerPoint of fotobewerking, zullen wij dan aan de hand van de vraag een cursus inrichten. Indien u belangstelling hebt gelieve uw voorkeur kenbaar te maken.
vriendelijke groeten en tot binnenkort,
het bestuur van Okra Zwevezele
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Zwevezele
Tel. Odette: 051 61 24 12
GSM: 0485 46 49 83

Beste OKRA lid,

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@base.be
website: http://www.okrazwevezele.net
website Tielt: http://www.okra.be/tielt

Op dinsdag 8 april is er in de Croone (vroeger CM) om 14.00u een heel interessante voordracht, eens
iets helemaal anders: Annick Bailleul komt ons over de Magreb-landen en het Midden Oosten een
dansvoorstelling geven en een arabische modeshow van Marrakech tot Teheran.
Zij neemt personen uit het publiek en doet deze personen de klederdracht van ginder aan.
Inkom 1,50 €, met koffie tijdens de pauze.
Op donderdag 15 april is er onze eerste halve dagreis. We vertrekken om 12.15 u aan de kerk van den
Hille voor de ophaalronde en starten van op het Marktplein om 12u45.
We degusteren onze koffie met taart in Taverne Au Damier in Roeselare, daarna bezoeken wij het wielermuseum, rondleiding met een gids per 25 personen. Vanaf 16.00 u tot 18.00 u is er dan een bezoek
aan de Brouwerij Rodenbach, ook met gids. We nemen ons avondmaal in het restaurant ‘t Hemelhof,
boterham met 3 soorten beleg : kaas, hesp, paté en groenten. Terug thuis rond 21.00u.
Prijs : all-in: 34 euro (autocar, drinkgeld chauffeur, koffie met taart, inkom en bezoek wielermuseum,
bezoek brouwerij Rodenbach en avondmaal). Niet inbegrepen dranken „s avonds.
Op dinsdag 23 maart is er een regiowandeling in Schuiferskapelle. We vertrekken zoals gewoonlijk
om 13.00u aan de Oude Wissel en rijden dan gezamenlijk naar Schuiferskapelle, waar we een mooie
rustige wandeling maken van 2x4 km. Iedereen die wenst mee te stappen is welkom. (Carpooling is
mogelijk). Ook zijn de mensen van Elke Stap Telt welkom om mee te stappen.
Voor de volledige wandelkalender zie www.okrazwevezele.net ->Sport en ontspanning- wandelen.
Voor de fietshappening in Wingene van dinsdag 4 mei, vragen we de inschrijvingen binnen, (u kan ze
afgeven op de fietsuitstap van 13 april). De inschrijvingen moeten in Tielt binnen zijn tegen 20 april.
Op donderdag 6 mei hebben we onze jaarlijkse meibedevaart, deze maal gaan we naar Dadizele.
Daar aangekomen snoepen we eerst van een lekkere “Pompeschitter” met koffie à volonté. Daarna
gaan we naar de H. mis in de basiliek. Na de H.mis maken we nog een rondrit door de streek met een
stop onderweg en voor het avondmaal rijden we naar Woumen, naar het “Jagershof” voor het avondmaal. De prijs voor deze namiddag is 25 euro. (Dit kan betaald worden op de bus.)
Op vrijdag 29 oktober is er terug een muzikale show in het Casino van Oostende,
deze maal met Rob De Nijs, Dana Winner, Christof, Gunter Neefs. (Zie folder).
Indien je wenst mee te gaan, gelieve onderstaand strookje in te vullen. De prijs is nog
niet gekend maar zal ergens tussen de 40 en 45 euro liggen. U hoeft nu nog niet te
betalen, dit wordt later afgerekend. De inschrijvingen zijn nu nodig om onze kaarten
op tijd te kunnen aanvragen (zoals van Strato-Vani).
vriendelijke groeten en tot binnenkort,
het bestuur van Okra Zwevezele
INSCHRIJVINGSSTROOK HALVE DAGREIS
NAAM: ……………………………………………
Wenst mee te gaan met de halve dagreis op15 april met ….. pers. aan 34.00 euro pp.
INSCHRIJVINGSSTROOK MEIBEDEVAART
NAAM: ……………………………………………
Wenst mee te gaan op meibedevaart met ….. pers. aan 25.00 euro pp. (te betalen op de bus)
INSCHRIJVINGSSTROOK MUZIKALE SHOW CASINO OOSTENDE
NAAM: ……………………………………………
Wenst mee te gaan naar Oostende met ….. pers.
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Zwevezele

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@base.be
website: http://www.okrazwevezele.net
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Tel. Odette: 051 61 24 12
GSM: 0485 46 49 83

Beste OKRA lid,
Op dinsdag 4 mei is er de fietshappening in Wingene. Iedereen die zich heeft ingeschreven wordt verwacht op de parking aan de Oude Wissel. We vertrekken te 13.00 u
stipt. Vergeet niet uw deelnemingskaart en uw maaltijdbonnen mee te brengen. Breng
ook uw ingevuld deelnemingsformulier voor Toeren in de Moeren van 8 juni mee .
Op donderdag 6 mei hebben we onze jaarlijkse meibedevaart, deze maal gaan
we naar Dadizele. We vertrekken te 12.45u aan de kerk van Den Hille voor de
ophaalronde. De andere bussen komen naar het marktplein waar we dan samen
om 13.00u met drie bussen naar Dadizele rijden. Daar aangekomen snoepen we
eerst van een lekkere “Pompeschitter” met koffie à volonté in het restaurant „t
Basiliekske” en daarna gaan we naar de Basiliek zelf voor de Eucharistieviering.
Na de mis maken we een met gids begeleide rondrit door de streek van het Ieperse, langs begraafplaatsen en monumenten. Voor het avondmaal rijden we dan naar
Woumen, naar het “Jagershof”. De prijs voor deze namiddag is 25 euro.
(Gelieve dit bedrag te vereffenen op de bus.)
Op zondag 16 mei wordt iedereen vriendelijk uitgenodigd naar het jaarlijkse Rerum Novarum feest.
In de voormiddag is er om 9.00u een vinkenzetting, om 10.30u Eucharistieviering en om13.30u inschrijving in het “Damberd” (vroeger CM) voor een wandel– of fietstocht . Daarna is er om 17.00u gelegenheid voor een broodje met barbecueworst voor de ingeschreven deelnemers, (zie ook de uitnodiging bij het boekje van verleden maand).
Op donderdag 27 mei gaat het feest voor onze huwelijksjubilarissen door in de “Croone” om 14.00u.
Jubilarissen en bestuur van OKRA gelieve deze datum niet te vergeten!!
Even herinneren aan onze wandelaars van Elke Stap Telt, dat op maandag 10 mei de bijeenkomst voor de wandeling doorgaat in de zaal de “De Croone”, in plaats van in de “Oude Wissel”
en op maandag 31 mei gaat het slotmoment door in het C.C. “De Wissel” om 14.00u.
Als je graag een dansje doet of eens gezellig bij een drankje of pannenkoeken met koffie wil genieten
van aangename dansmuziek, kom dan gerust naar onze jaarlijkse dansinstuif, in het CC “De Wissel”
op donderdag 3 juni. U bent er vanaf 14.00 u van harte welkom. Reserveer alvast deze datum in uw
agenda.

vriendelijke groeten en tot binnenkort,
het bestuur van Okra Zwevezele

Bijlage juni 2010

zwevezele
Beste OKRA lid,

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@telenet.be
website: http://www.okrazwevezele.net
Regio: http://www.okra.be/tielt

Op donderdag 3 juni voorafgaand aan de kermisweek in Zwevezele, is er in het
C.C. De Wissel vanaf 14.00 uur terug een OKRA “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.
(deuren open vanaf 13.00u)
Inkom 2,00 euro (één gewone consumptie inbegrepen).

Donderdag 03 juni 2010

Op dinsdag 8 juni, gaan we “Toeren in de Moeren” (±40km.)Wie zich
heeft ingeschreven wordt verwacht om 8.30 u op de parking aan de Oude Wissel, voor het laden van de fietsen om 8.15u. We vertrekken dan
gezamenlijk te 9.00 u naar De Panne..

Grote Groentekaarting

Even vermelden dat onze jaarlijkse “Groentekaarting” doorgaat op vrijdag 20 augustus
vanaf 14.00u . Inleg 1,50 €.
Hou alvast deze datum vrij. Kaarten zijn nu al te bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke.
Steun a.u.b. uw vereniging. Van harte welkom.

Ook willen we nu al meegeven dat OKRA Zwevezele terug een regio petanque toernooi organiseert op 23
augustus. Ieder OKRA lid die een balletje wil werpen wordt hierop uitgenodigd , (vooraf inschrijven ).
Meer hierover met het boekje van juli.
Op donderdag 17 juni gaan we op reis voor een halve dag. We vertrekken om 12.30u op de parking van
de kerk op den Hille voor de ophaalronde en te 13.00u stipt op het marktplein.
We rijden richting Lokeren, bij aankomst nemen we een lekkere fruittaart met koffie.
Daarna bezoeken we “ ’t Grintehof” met zijn aardbeienteelt, (rondleiding, uitleg
en proevers). Na het bezoek aan „t Grintehof rijden we naar de Heirbrugmolen.
De huidige, stenen Heirbrugmolen dateert uit 1873, werd als monument geklasseerd in 1979 en aangekocht door de Stad Lokeren in 1994. Met medewerking van
de subsidiërende overheden werd de Heirbrugmolen in de loop van de jaren 2001-2002
geheel gerestaureerd en opnieuw maalvaardig gemaakt.
Na het bezoek aan de molen maken we een met gids begeleide rondrit door het landelijke
Lokeren met een stop in Daknam (drank inbegrepen). Daknam is sinds 1976 een deelgemeente van Lokeren, het is een pittoresk dorpje van ongeveer 1000 inwoners, gelegen aan
de oevers van de Durme.
We nemen ons avondmaal in “Ten Dauwe” te Aalter (diverse soorten brood met verschillende toespijs en groenten).
Prijs: 30 Euro, (autocar, drinkgeld chauffeur, bezoeken en traktaat, gids op de bus, koffie met fruittaart en
het avondmaal). Niet inbegrepen: drank bij het avondmaal.
Aan onze wandelaars doen we een warme oproep om mee te gaan naar Dentergem op maandag 28 juni,
voor een wandeling en slotdag van “Elke Stap Telt”. Alle trefpunten die in deze periode Elke Stap Telt
hebben georganiseerd komen er samen voor een gezamenlijk treffen. Stappers!! zeker meegaan hé, we vertrekken samen met de wagen aan de Oude Wissel zoals gewoonlijk om 13.00u.

Naam:
.........................................................
wenst in te schrijven voor de halve dagreis van 17 juni,
met ………personen en betaalt hierbij ……. x 30 euro.
handtekening: ……………………………..

Bijlage juli 2010
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zwevezele
Tel. Odette: 051/61 24 12

Beste OKRA lid,
Zoals al eerder vermeld in onze vorige bijlagen, herinneren we U er toch nog eens aan dat er op 20
augustus de jaarlijkse OKRA groentekaarting doorgaat in de Oude Wissel.
Graag nodigen wij u dan ook uit naar deze kaarting, die een financiële ruggensteun is voor onze
vereniging.
Indien u niet kunt kaarten of als je belet bent om te komen, kan u altijd uw steun betuigen door
steunkaarten te kopen aan uw wijkverantwoordelijke. Waarvoor dank.
Op 23 augustus gaat het jaarlijkse regio OKRA petanquetoernooi door in het kasteelpark. Deze
maal organiseert OKRA Zwevezele zelf dit evenement. Ook hier wordt je vriendelijk uitgenodigd
om ons een bezoekje te brengen en even mee te genieten van het spel bij een drankje, in de mooie
omgeving van het kasteelpark. Indien je zelf als OKRAlid ook een balletje wilt werpen neem gerust contact op met Odette vóór 1 augustus.
Ook willen we uw aandacht vestigen op het jaarlijks seniorenfeest in de sporthal te Wingene. Dit
jaar zijn er geen losse inschrijvingsformulieren te bekomen voor deze namiddag, maar je mag de
achterzijde nemen van het infoboekje van Wingene/Zwevezele (dat je gekregen hebt via de post),
dit invullen en afgeven aan uw wijkverantwoordelijke.
Als resultaat van “Elke Stap Telt” is er bij OKRA Zwevezele een wandelclub ontstaan
met als naam “de Doorstappers”, iedere maandagvoormiddag (bij goed weer) wordt
er om 9.30u afgesproken op de parking van de Wissel om een gezellige wandeling van
ongeveer een uurtje te maken in en rond Zwevezele.
Iedereen is welkom om ook een stapje mee te wandelen.
Regelmatig gaan we ook naar andere trefpunten waar we 4, 8, en zelfs 12 km kunnen
wandelen. Verleden week waren we al met 20 stappers die in Dentergem hebben mee gewandeld.
Proficiat !!! Vergeet ook niet dat OKRA Zwevezele instaat om op 20 september hier in Zwevezele
een regionale wandelnamiddag te organiseren. U komt toch ook ?
Voor wat betreft de muzikale shownamiddag in oktober in het Casino Cursaal te Oostende, vragen we aan iedereen die zich heeft ingeschreven om nu hun bijdrage te betalen aan hun wijkverantwoordelijke. Zijnde 33 euro ingangsticket en 10 euro voor de bus, maakt samen € 43,00
Ook mogen wij u mededelen dat OKRA regio Tielt op 29 augustus naar Hasselt reist naar de Virga Jessefeesten. Geïnteresseerden kunnen zich laten inschrijven op het regiosecretariaat.
Oude Stationsstraat 12, 8700 Tielt tel. 051 42 38 08. (Zie ook info op de regio website.)
Op dinsdag 31 augustus is er in de zaal het “Zonneheem” in Oostnieuwkerke vanaf 14.00u een
reisvakantiebeurs. Een voorstelling van het winterprogramma 2011 ‘Eigentijds Reizen”.
U vindt er infostanden over de reisbestemmingen, alle reisleiders zijn aanwezig. Inkom 2,5 euro.
Een organisatie van Jetaircenter & OKRA Seniorenvakanties.
Vriendelijke groeten
en alvast U een zonnige vakantie gewenst,
het bestuur van OKRA Zwevezele
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Op woensdag 1 september is er de start van het nieuwe dansseizoen 2010 – 2011. Afspraak met onze
dansclub om 18.30u in het CC De Wissel. Op maandag 13 september verzorgen wij het verjaardagsfeest
in het rustoord met een paar dansen. Dansers die gewoonlijk komen zijn met deze uitgenodigd.
Moesten er dansers zijn die zich willen aansluiten om maandelijks mede een optreden te verzorgen, gelieven hun naam op te geven aan Odette.
Op donderdag 9 september hebben we een dagreis. We gaan naar Lier en naar Puurs. We vertrekken aan
de kerk op den Hille om 7.30u en stipt te 8.00u op het Marktplein.
We rijden naar Lier waar we eerst de befaamde paardenmelkerij “Het Brabanderhof” bezoeken.
Bij aankomst krijgen we eerst koffie met gebak, daarna is er een videovoorstelling en een rondleiding voorzien op het bedrijf met proever. Wij nemen hier op de middag een broodmaaltijd.
Dan trekken we naar het centrum van Lier, voor wat vrije tijd. Diegenen die wensen kunnen de
Zimmertoren van Lier bezoeken. Om 16.00 u worden we verwacht bij Duvel-Moortgat voor het
brouwerijbezoek. Hoewel de brouwerij al in 1871 opstartte, duurde het nog tot 1923 alvorens het
Duvelbier het levenslicht zag. Met de komst van het fameuze Duvelglas eind de jaren 60 was
het bedrijf klaar voor de internationale expansie. Intussen staat de vierde generatie Moortgat
aan het hoofd van een groep die in 1999 naar de beurs trok en sindsdien volop internationaliseert en op overnamepad is: in 2006 La Chouffe, vorig jaar Liefmans uit Oudenaarde en verleden maand nog de Antwerpse Brouwerij De Koninck.
Na het bezoek aan de brouwerij rijden we naar Scaldiana voor ons avondmaal: gemengde koude schotel
met frietjes. All-in: 45 euro. Niet inbegrepen in de prijs zijn de dranken bij het avondmaal.
Inschrijvingen dienen binnen te zijn uiterlijk tegen woensdag 22 september.
Op dinsdag 14 september is er een fietsuitstap met achteraf een etentje. Meer inlichtingen daarover op
een van de volgende fietstochten.
Op vrijdag 17 september is er om 20.00u in de zaal “De Croone” Marktplein Zwevezele een voordracht,
gegeven door het Rode Kruis met als thema “CO vergiftiging, de stille doder”.Inkom gratis.
Een zeer interessante voordracht die ons allemaal aanbelangt. Beter voorkomen dan genezen.
Op 20 september is er een regionale wandeling hier in Zwevezele. U wordt vriendelijk uitgenodigd naar
de “Oude Wissel” om mee te doen aan onze wandeltocht in en rond Zwevezele. We hebben drie verschillende routes uitgewerkt van elk 4 km. Voor deelname vragen we 1 euro voor mensen die lid zijn van Okra
en een sportverzekering hebben. 1,50 euro voor leden die geen sportverzekering hebben en 2,00 euro voor
niet leden. U krijgt bij aanvang een versnapering voor onderweg. Men kan starten vanaf 13.30u tot
14.30u. Speciaal nodigen we onze Elke Stap Telt wandelaars uit om mee te wandelen. Doen hé!!
Op donderdag 23 september is er ism met gemeentebestuur een ontspanningsnamiddag in het CC De
Wissel om 14.00 u. Er is er een optreden van de Sunsets en Laura Lynn. Inkom 5 euro.
Koffie in de pauze. Kaarten te verkrijgen enkel bij het Okra bestuur van Zwevezele.
Op woensdag 29 september vieren we onze kampioenen van de kaartersclub. De kaarters krijgen een uitnodiging hiervoor op een van de volgende kaartingen.
Op vrijdag 1 oktober is er de slothappening van de campagne “Senioren Blijven Bewegen”, deze gaat
door in de Verrekijker te Wingene. Met uw sportkaart die je in het begin van de campagne hebt ontvangen, krijg je gratis toegang tot dit evenement als je vijf stempels hebt gekregen (iedere stempel heeft een
waarde van 1 euro). Meer over deze dag wordt u later nog medegedeeld.
Op zaterdag 2 oktober is er om 17.00u een H. mis voor de overleden leden van Okra. Iedereen wordt
hierbij vriendelijk uitgenodigd.
P.S. Het Okra magazine wordt U vanaf 30 augustus bezorgd.
Vriendelijke groeten ,
het bestuur

Bijlage oktober 2010
e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.degeldere@telenet.be
website: http://www.okrazwevezele.net

zwevezele
Tel. Odette: 051 61 24 12
GSM: 0485 46 49 83

Beste OKRA lid,

Op zaterdag 2 oktober is er de jaarlijkse H.mis te 17.00u in de St Aldegondiskerk voor onze OKRA leden,
in het bijzonder voor de leden die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen.
Op woensdag 13 oktober is er de start van het nieuwe kaartseizoen. U kunt zich nog laten inschrijven bij Roger Dewindt (051/61 15 62), bij Odette De Geldere (051/61 24 12), of via uw wijkverantwoordelijke.
Woensdag 20 oktober Regionale wandeling in Egem Start: "Buurthuis", Marelstraat 2 – 8740 Egem
Afstanden: 4 – 8 – 12 km. We vertrekken gezamenlijk aan de Oude Wissel om 13.15u.
Woensdag 20 oktober viert onze dansclub “Jong van hart” hun jaarlijks feest. De receptie is om 11.00u in
het C.C. De Wissel met daarna een feestmenu en dessertbuffet. Achteraf volgen uiteraard de gebruikelijke
danspasjes, om het niet af te leren.
In de oktobermaand is er steeds een culinaire reis gepland, namelijk op donderdag 21 oktober, we vertrekken om 11.00u aan de kerk op den Hille en om 11.30u op het Marktplein, er is een ophaalronde voorzien.
We rijden naar Aalbeke St. Cornil. daar gaan we ons tegoed doen aan een heerlijk maal. Eerst krijgen we een
aperitief van het huis, een voorgerecht met speciale paté, daarna Côte à l’os, geserveerd zoveel we willen,
met daarbij een ½ l wijn. Verder kunnen we dan kiezen tussen een gewone koffie of een Irish koffie.
Prijs all in (autocar + eetfestijn): 45,00 €uro. Inschrijven met onderstaand strookje en te betalen aan uw wijkverantwoordelijke.
Op dinsdag 26 oktober is er onze laatste fietstocht van 2010 en naar jaarlijkse traditie worden er voor iedereen vanaf 14.00u pannenkoeken met koffie geserveerd in het CC De Wissel aan een zeer democratische prijs.
Kom gerust eens een namiddag gewoon genieten van gezellig samenzijn bij een bord lekkere pannenkoeken.
Op donderdag 28 oktober gaan we (met de mensen die zich hebben ingeschreven) naar het Casino-Kursaal
in Oostende. Daar wacht hen een prachtig muzikaal optreden van enkele grote artiesten! Zij brengen de
mooiste melodieën uit de Lage Landen, met niemand minder dan Christoff, Dana Winner, Gunther Neefs en
Rob De Nijs. Dit alles onder begeleiding van een schitterend beroepsorkest en gepresenteerd door Peter
Hoogland. We vertrekken aan de kerk v/d Hille om 12.15u en om 12.30u van op het Marktplein. Er is geen
ophaalronde.
Op vrijdag 29 oktober is er om 14.00u in het CC De Wissel een crea bloemschikken ivm Allerheiligen.
Geïnteresseerden gelieven zich in te schrijven met onderstaand inschrijvingsstrookje. Prijs zal tussen 30 en de
35 euro liggen (gelieve 35 euro te betalen, na het afrekenen van de kosten geven we het teveel betaald terug).
Vanaf 12 oktober zijn er zoals beloofd een sessie van 10 computerlessen Windows voor beginners. Deze
gaan door in de klaslokalen van de vroegere meisjesschool “De Regenboog” in de Schoolstraat te Zwevezele.
Telkens op dinsdag van 18.00u tot 19.30u. De prijs voor deze 10 lessen is 30 euro, zij worden er gegeven
door lesgeefster mevr. Geerts M. Men mag zijn eigen laptop meebrengen. Zij die zich vroeger hebben aangegeven krijgen voorkeur van deelname, want er kunnen in totaal maar 25 deelnemers zijn. Als U de lessen
wenst te volgen vul dan onderstaand strookje in en vereffen het bedrag met uw wijkverantwoordelijke.
Vriendelijke groeten,
het bestuur
______________________________________________________________________________________
NAAM: ……………………………..………. Schrijft zich in voor 10 computerlessen met …… personen
en betaald hierbij ……. maal 30,00 euro per persoon.
_______________________________________________________________________________________
NAAM: …………………………………..… wenst met de Culinaire reis mee te gaan met ……. personen
en betaald hierbij ……. maal 45,00 euro per persoon.
______________________________________________________________________________________
NAAM: …………………………………… schrijft zich in voor het crea bloemschikken met ….. personen
en betaald hierbij …… maal 35,00 euro per persoon.
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Beste OKRA lid,
Op dinsdag 9 november is er in de Wissel om 14.00u het vervolg op de humoristische film van
de familie Goetgebeur “Wafelijzers en Schietgeweren. Het beloofd weer een aangename namiddag te worden. Kaarten zijn te bekomen in het “Sociaal Huis” (vroegere Post) en bij de Gemeente.
Iedere wandelaar wordt verwacht op de regiowandeling te Wakken op donderdag 18 november. Om 13.15u rijden we gezamenlijk met enkele wagens van aan de “Oude Wissel” naar Wakken. Iedereen is welkom. Hou uw gewrichten soepel en denk er aan “Elke Stap Telt”.
Op maandag 22 november is er een provinciale wandelnamiddag in Lichtervelde. Start aan de
zaal Lichtenhove. Wij vertrekken terug zoals gewoonlijk aan de Oude Wissel om 13.15u.
Op dinsdag en woensdag 23 en 24 November is er het jaarlijkse regionaal zang– en dansfeest te
Tielt, (zie ook in de Koerier). Wie wenst mee te gaan kan tot uiterlijk 15 november kaarten bekomen voor deze dagen bij Odette.
Er is een voordracht op donderdag 25 november om 14.00 u in “De Croone” : "CO vergiftiging
de Stille Doder”. Speciaal voor onze senioren komt een deskundige van het Rode Kruis deze
voordracht verzorgen . Ingang 1,50 euro met koffie tijdens de pauze.
Uw wijkverantwoordelijke heeft binnenkort de nieuwe OKRA lidkaarten mee voor 2011.
Er is goed nieuws, want met uw nieuwe lidkaart (die er nu zal uitzien als een soort bankkaart)
kunt u in de buurtwinkels korting krijgen op uw aankopen. Zodoende is uw lidgeld in de kortste
keren terug verdiend.
Ook is er goed nieuws i.v.m. uw sportverzekering. Vanaf januari 2011 wordt er door de CM, (voor
de CM leden) een teruggave op uw sportverzekering voorzien. Bij de CM kan je daarvoor een
briefje bekomen. Als u uw verzekering (8,00 €) hebt betaald dan wordt er door ons OKRA Zwevezele een stempel op dat briefje geplaatst dat je dan binnenbrengt bij de CM voor een teruggave.
Op zaterdag 13 augustus 2011 wordt de musical “Mama Mia” opgevoerd in het Kursaal te Oostende, (ticket plus bus kost 53,00 €). Diegenen die interesse hebben voor deze musical dienen hun
naam op te geven vóór 15 november aan Odette.
Als U zich geroepen voelt om een administratief of ander werk als vrijwillig medewerker in uw
OKRA trefpunt te willen doen, bent U zeer welkom. U mag zich steeds aanmelden bij iemand van
het bestuur.
Hou alvast een van de volgende data al vrij voor ons komende kerstfeest: woensdag, donderdag
en vrijdag 15, 16, en 17 december. Telkens start het feest om 13.30u.
vriendelijke groeten,
het bestuur van uw OKRA trefpunt
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Net zoals ieder jaar, pakken we deze maand opnieuw uit
met een prachtig

Met artiesten van eigen bodem, brengen we voor U terug een onvergetelijke namiddag van
bezinning, leute en plezier. Het belooft opnieuw een spetterend feest te worden, met toneel,
zang, dans en sketches, waar we hopelijk iedereen mee kunnen plezieren.
Zoals verleden jaar is het feest ingedeeld in twee delen, met tussenin een pauze met koffie.
Na de voorstelling is er de traditionele koffietafel.
Opdat iedereen de gelegenheid zou krijgen om naar het feest te komen en er een comfortabele
plaats zou hebben, zijn er ook drie data voorzien voor dit kerstgebeuren, nl. op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 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 , geel voor de woensdag, groen
voor de donderdag en blauw voor de vrijdag. De ingangsprijs voor een OKRA lid of -bijlid uit trefpunt
Zwevezele is 3,00 Euro, andere OKRA leden van buiten Zwevezele betalen 8,00 Euro.
Kaarten zijn nu te verkrijgen bij Uw wijkverantwoordelijke .

We heten U alvast van harte welkom
Ook willen we u even de adressen meegeven waar U met Uw nieuwe OKRA lidkaart terecht kunt om
punten te verzamelen voor een waardebon, die u dan kunt besteden in een winkel naar keuze.
Volgende winkels doen hier aan mee: In Zwevezele: Voeding Mireille, Hille 76. In Houthulst: Schoenen Jada, Terrestr. 4b. In Roeselare: Voeding Honzebroek, Honzebroekstr. 61. - Brood en banket Ryckewaert, Meensestwg 249. - Fijnbakkerij Vincent, Stationsdreef 129. - Slagerij traiteur Jan & Karlien,
Vijfwegenstr. 55. In Tielt: Brood & banket Andy, Bedevaartstr. 38. - Slagerij Hans, Bruggestraat 16.
Bloemen “de Floristieke Huiskamer”, Felix d’Hoopstr. 9. - Parfumerie Elsie, Ieperstr. 83. - Foto Vercruysse, Kortrijkstr. 102.- Bijouterie Sparklz, Kortrijkstr. 115. - Natuurhuis Tack, Kortrijkstr 123. Schoenen Magriff, Kortrijkstr. 144a. - Kinderkledij Pagadder, Kortrijkstr. 94 - Interieur & Deco Uni Decor, St. Janstr. 66. In Rumbeke: Frituur Prinsenhof, Rumbeeksestwg 396. In Westrozebeke: Bakkerij
Delefortrie, Dorpstr 76. - Slagerij traiteur Delini, Dorpstr. 96. - Fritshop Joske F., Van Arteveldestr. 22.
- Computers CC@PS, Ommegang Oost 20. - Tankstation Vandaele Nick, Ommegang Zuid 14.
Nog even vermelden dat er voor de maand Januari geen “OKRA magazine” zal verschijnen.
Op maandag 13 december is er in Bellegem een provinciale sterwandeling, de “Wervel” Processiestraat 6 Bellegem.
Op dinsdag 28 december regiowandeling in Oostrozebeke, parochiezaal De Ginste Molenstraat 83
Op dinsdag 18 januari is er Regiowandeling in Ooigem.
We starten telkens stipt met de wagen op de parking aan de Wissel te 13.15u.(carpooling mogelijk)
Hou alvast volgende datum vrij:
donderdag 17 februari in de Wissel om 14.00u algemene ledenvergadering
vriendelijke groeten,
het bestuur OKRA Zwevezele

