Bijlage februari 2012

zwevezele

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

tel. Odette: 051/61 24 12

Beste OKRA lid,
Eerst en vooral willen we U en Uw familie een gelukkig en
vooral een gezond 2012 toewensen .
Op maand. 6 februari is er om 14.00u een voordracht
in de C.M. te Tielt door Freddy Dufait over James Ensor,
inkom 4.00€
Op dinsd. 14 februari, Provinciale wandeling in Dentergem. Afspraak aan de Oude Wissel om 13.15u, waar we gezamenlijk vertrekken. Carpooling mogelijk.
Op donderdag 8 maart is er om 14.00u de jaarlijkse
algemene ledenvergadering in het C.C. De Wissel.
Het jaarprogramma met de komende activiteiten van 2012
wordt aan de hand van een PowerPoint presentatie aan U
voorgesteld. Daarna genieten we van een filmmontage, geprojecteerd op groot scherm, over de uitstappen en activiteiten van OKRA Zwevezele uit het voorbije jaar 2011.
Dan is er een koffiepauze, we vervolgen deze namiddag dan
met een zangoptreden van Bart Verhelle en Arnold Sercu.
Na het optreden volgt een koffietafel. Kaarten zijn te bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke aan de prijs van 4 euro.
Op dinsdag 6 maart is er om 14.00u in de Feniks te
Wingene een infonamiddag over de komende OKRA Lourdesbedevaart in juni. Iedereen is er welkom.
Ook willen we al vermelden dat het fietsseizoen start op
dinsdag 13 maart, met fietswijding om 13.45u op de parking aan de “Oude Wissel”. Hier ontvangt u ook de fietsagenda voor 2012. Daarna rijden we onze eerste fietstocht,
gevolgd door een pannenkoekenfestijn met koffie à volonté.
De mensen die bijlid zijn in OKRA trefpunt Zwevezele,
krijgen een sticker om op hun lidkaart te kleven als bewijs
van hun lidmaatschap in Zwevezele.
Onze leden die een OKRA sportverzekering hebben betaald, krijgen een brief overhandigd voor de teruggave van
het bedrag van de verzekering, zijnde 8 euro. Met deze brief
kan men terecht bij de CM. Let wel! Enkel deze brief die is
ondertekend door onze sportverantwoordelijke is geldig.
Op donderdag 29 maart is er een vastenbezinning in
samenwerking met Parochie, Kav en Okra, in het Damberd,
met als thema: “Broze mensen” door E.H. Antoon Vandeputte
Tip: hang dit jaarprogramma bij uw kalender.
We wensen U veel gezonde ontspanning en plezier met uw
OKRA trefpunt.
Beste groeten,
het bestuur

FEBRUARI 2012
Ma. 6 Voordracht Tielt: Freddy Dufait "Ik, Ensor"
Di. 14 Prov.wandeling in Dentergem
MAART 2012
Ma. 05 Voordracht Tielt: " Ons zonnestelsel"
Do. 08 Alg. ledenvergadering in CC. de Wissel
Di. 06 Lourdes infonamiddag in de Feniks
Di. 13 Start fietsseizoen + fietswijding 13.45u
Di. 20 Regiowandelen Kanegem
Di. 27 Regiokaarting Wielsbeke
Do. 29 Vastenbezinning met KAV en Parochie
APRIL 2012
Di. 17 Regiowandelen Wakken
Do. 19 Voordracht OKRA Zwevezele
Do. 26 Halve dagreis
MEI 2012
Di. 08 Regio fietshappening Meulebeke
Do. 03 Meibedevaart Banneux
Do. 10 Senioren sportnamiddag (Wingene)
Zo. 13 Rerum Novarum (fietsen-wandelen)
Do. 24 Huwelijksjubilarissen in de "Croone"
JUNI 2012
4 tot 9 Regio Lourdesbedevaart
Wo.06 Dansinstuif CC De Wissel Zwevezele
Do. 21 Halve dagreis
Do. 28 Voordracht OKRA Zwevezele
JULI 2012
Di. 03 Daguitstap fietsers
Vr. 06 Prov. Petanquetornooi Lichtervelde
Di. 31 Daguitstap fietsers
AUGUSTUS 2012
Vr.17 Groentekaarting Oude Wissel 14.oou
Ma.20 Regionaal Petanquetornooi Zwevezele
SEPTEMBER 2012
Di. 11 Fietsuitstap + etentje
Do. 13 Halve dagreis
Ma. 17 Regiowandelen in Zwevezele
23 tot 29 Week van het trefpunt: 60 jaar OKRA
OKTOBER 2012
Za.06 Jaarmis voor de overleden leden OKRA
Di. 09 Regiokaarting in Aarsele
Ma.15 Regionale startdag
Do. 18 Culinaire reis
Di. 23 Regio wandelen in Schuiferskapelle
Di. 23 Fietsen + pannenkoekennamiddag
Do. 25 “Juvenalis” in Oostende
NOVEMBER 2012
Do. 08 Voordracht OKRA Zwevezele
Di. 20 Regiowandelen in Egem
DECEMBER 2012
Di. 11 Regiowandelen in Tielt
Wo. Do. & Vr.19-20-21 Kerstfeest in de Wissel

Bijlage maart 2012

zwevezele

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.de.geldere@telenet.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,

Maandag 5 maart om 14 uur in het CM-gebouw in Tielt is er een voordracht door Werner Haemelinck, met wie wij een virtuele wandeling maken door het zonnestelsel.
Dhr. Haemelinck is verbonden aan de Volkssterrenwacht URANIA in Hove. Hij is begeesterd door zijn vak en weet zijn enthousiasme over te brengen op zijn publiek. Met
verbazing en verwondering zullen we aan zijn lippen hangen !!! Inkom 4€.Gratis koffie.
Indien U interesse mocht hebben voor de OKRA Lourdesbedevaart die doorgaat in
Juni, kunt U op dinsdag 6 maart terecht in de Feniks te Wingene om 14.00 u voor een infonamiddag.
Alle nodige inlichtingen worden U daar verstrekt door Marie-Claire Verrewaere over datums, reisformules,
prijzen en het volledige programma.
Op donderdag 8 maart is er zoals eerder vermeld, om 14.00 u onze jaarlijkse ledenvergadering met de
voorstelling van het nieuwe jaarprogramma en een overzicht van het voorbije jaar. In het tweede deel van
de namiddag is er ontspanning met de zangers Bart Verhelle en Arnold Sercu.
Er is opnieuw een opfrissing van de wegcode op til. Onder het thema “Okra Verkeerdt” wordt er in het
C.C. De Wissel een sessie gegeven van vier afleveringen door Herman Naessens en Jan Scherpereel.
Telkens gaat dit door om 14.00 u. op een vrijdagnamiddag op volgende data: 9 maart, 23 maart, 30
maart en 20 april. De toegangsprijs bedraagt 2,5 € per voorstelling, te betalen aan de ingang van de zaal.
Aan de hand van foto’s en afbeeldingen op groot scherm worden ons de (on)veilige verkeersituaties voorgesteld en onze kennis van het verkeersreglement getest en opgefrist.
Op dinsdag 13 maart is er de start van het fietsseizoen 2012, (parking Oude Wissel) met
om 13.45 u fietswijding. Na de wijding volgt een korte fietstocht met achteraf pannenkoeken smullen met koffie à volonté. Iedereen, ook niet fietsers worden uitgenodigd om
vanaf 14.00 u deze lekkere pannenkoeken te komen proeven in het CC. De Wissel.
Op dinsdag 20 maart worden we verwacht in Kanegem voor een regiowandeling. Graag iedere wandelaar
op post. We vertrekken om 13.15u aan de Oude Wissel. Als stimulans voor het wandelen hebben we zoals
verleden jaar een “stappenkaart” gemaakt waarop 10 wandelingen staan vermeld. Telkens als je aan een
wandeling hebt meegedaan krijg je een stempel op deze kaart die je dan, als je minstens vijf stempels hebt,
op het einde van het seizoen inruilt voor een geschenk. Iedereen die wenst mee te wandelen met onze groep
“De Doorstappers” is welkom.
Een warme oproep naar de leden van onze kaartersclub. Wie wenst mee te gaan naar de regiokaarting op
dinsdag 27 maart in Wielsbeke, om te manillen of te bieden, gelieve zijn of haar naam op te geven aan
Roger of Odette. Er is carpooling mogelijk vanuit Zwevezele.
Op donderdag 29 maart, om 14.00u is er in de zaal “De Croone” van “’t Damberd”, de jaarlijkse vastenbezinning. Een samenwerking van KAV, OKRA en Parochie. Deze vastenbezinning onder het thema
“Broze mensen” wordt voorgedragen door E.H. Antoon Vandeputte, aalmoezenier in de gevangenis van
Brugge. Iedereen is welkom. Er is koffie tijdens de pauze en de inkom is gratis!
vriendelijke groeten en tot binnenkort,
het bestuur

Bijlage april 2012

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

Beste OKRA lid,

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

We gaan wandelen op donderdag 12 april. Deze maal trekken we naar Hooglede naar het CC Gulden
Zonne, Marktplaats, 8830 Hooglede, en op dinsdag 17 april naar Wakken, Hondiuspark - Oostdreef,
8720 Wakken. Afstanden 2, 4, 6, 8 en 10 km. We vertrekken aan de Oude Wissel om 13.15u .
Op donderdag 26 april is er een halve dagreis. We vertrekken met de autocar om 11.30u aan den Hille
voor de ophaalronde en om 11.45u. van op het Marktplein.
We gaan deze keer naar Gavere voor een bedrijfsbezoek waar de Breydelham wordt gemaakt. We krijgen daar (in beschermende kledij), een bedrijfsrondleiding met gids.
Een film over het bedrijf en 2 consumpties met
proevers. Na een bezoek van ± 3 u. rijden we verder naar de koffiebranderij Hoorens in St. Maria Oudenhove (Zottegem),voor een kop geurige koffie en een film over de koffiebranderij. Ons avondmaal nemen we in Oudenaarde, in het Molenhuis: koude schotel met frietjes.
Voor deze uitstap vragen we 39,00 € all-in (uitgenomen de genomen dranken bij het avondmaal). Inschrijven kan met onderstaand strookje.
Op donderdag 3 mei is er onze jaarlijkse meibedevaart, deze maal gaan we naar Banneux.
We vertrekken om 7.30u aan den Hille voor de ophaalronde en om 7.45u van op het Marktplein.
Het ontbijt nemen we in een AC restaurant rond Leuven en „s middags de “Pelgrimsmenu”: soep, hoofdgerecht en dessert in het restaurant L‟Europe Banneux. Om 15.00u is er lof en zegening en is er mogelijkheid om de grot te bezoeken. „s Avonds nemen we in het gasthof d’Oude Brouwerij in Affligem ons
avondmaal. Prijs all-in: 48,00 € (uitgezonderd de dranken bij de maaltijden).
Gelieve ook het strookje in te vullen hieronder.
Op donderdag 25 oktober is er opnieuw een aflevering van “De mooiste melodieën van de Lage Landen” in Kursaal Oostende. Prijs: 33 euro en 10 euro vervoerskosten. Gelieve nu het strookje hieronder in te vullen en in juli betalen.
We hebben ook nog de regionale fietshappening in Meulebeke op 8 mei, hiervoor
krijgen de fietsers een inschrijvingsformulier op de eerstvolgende fietstocht.
Op 10 mei is er de provinciale sportdag in Wingene-Zwevezele (zie meer hierover
in de bijlage).
INSCHRIJVINGSSTROOK JUVENALIS SHOW “DE MOOISTE MELODIEËN “
NAAM: ……………………………………………
Wenst mee te gaan naar Oostende op 25 oktober met ….. pers. aan 43,00 euro pp. (te betalen in juli)
INSCHRIJVINGSSTROOK voor HALVE DAGREIS
NAAM: ……………………………………………
Wenst mee te gaan op halve dagreis met …. pers. aan 39,00 euro pp.
INSCHRIJVINGSSTROOK MEIBEDEVAART BANNEUX
NAAM: ……………………………………………
Wenst mee te gaan op meibedevaart met ….. pers. aan 48,00 euro pp.

Bijlage mei 2012

Zwevezele

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.de.geldere@telenet.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 donderdag 03 mei is er onze jaarlijkse meibedevaart, naar Banneux.
We vertrekken met de leden die zich hebben ingeschreven om 7.30u aan den Hille voor de ophaalronde
en om 7.45u van op het Marktplein.
Het ontbijt nemen we in een AC restaurant rond Leuven en „s middags de “Pelgrimsmenu”: soep, hoofdgerecht en dessert in het restaurant L‟Europe Banneux. Om 15.00u is er lof en zegening en is er mogelijkheid om de grot te bezoeken. „s Avonds nemen we in het gasthof d’Oude Brouwerij in Affligem ons
avondmaal.
Op zondag 06 mei wordt iedereen die zich heeft ingeschreven, verwacht op het jaarlijkse Rerum
Novarum feest. De Eucharistieviering met receptie gaat door op zaterdag 5 mei om
17.00u. in de kerk.
Zondag is er dan om 9.00u de traditionele vinkenzetting in de Ricksteenweg en om 11.30u.
het ACW aperitief in het kasteelpark aan het koetshuis en om 12.30u volgt een uitgebreide
barbecue.
Daarna rond 14.00u is er een geleide wandel- en fietstocht i.s.m. Pasar en OKRA. Om af te sluiten volgt
nog om 16.30u een traktaat en trekking van de gratis tombola met waardevolle prijzen.
Op dinsdag 08 mei is er de fietshappening in Meulebeke. Iedereen die zich heeft ingeschreven wordt verwacht op de parking aan de Oude Wissel. We vertrekken er met de
fiets om 10.30u en in geval van slecht weer met de auto om 11.30u.
Op donderdag 10 mei worden de 55+ sportievelingen uitgenodigd naar West-Vlaanderen blijft bewegen te Wingene-Zwevezele, voor te wandelen, fietsen, petanque, zwemmen, enz... (zie ook het “Info
Wingene” boekje). U kunt nog inschrijven tot 3 mei bij de sportdienst van de gemeente.
Tel. 051/65.04.44 of 051/65 04 42.
De fietsers die zich hebben ingeschreven via Robert worden verwacht op de parking aan de Oude Wissel
voor een gezamenlijk vertrek met de fiets om 12.45u. Ook de wandelaars, zwemmers, dansers en andere
sporters kunnen met de bus naar Wingene en terug. De bus komt speciaal naar de parking aan de Oude
Wissel om 13.15u. en brengt ons naar Wingene. Om 17.30u keert hij dan terug naar Zwevezele. De
mensen die zich hebben ingeschreven voor de petanque verzamelen aan het koetshuis om 12.30u. voor
het onthaal met koffie. De petanque start te 13.30u.
Op donderdag 24 mei gaat het feest door voor onze huwelijksjubilarissen in de “Croone” om 14.00u.
Jubilarissen en bestuur van OKRA gelieve deze datum niet te vergeten!!
Als je graag danst, of eens gezellig gewoon 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
woensdag 06 juni om 14.00u. U bent er van harte welkom, deuren open vanaf 13.00u.
Reserveer alvast deze datum in uw agenda.
Op donderdag 25 oktober is er dus opnieuw een aflevering van “De mooiste melodieën van de Lage
Landen” in Kursaal Oostende, mensen die hiervoor willen intekenen (zie vorige bijlage april) kunnen dit
nog tot uiterlijk 15 mei (betalen in juli).
vriendelijke groeten en tot binnenkort,
het bestuur van OKRA Zwevezele

Bijlage juni 2012

zwevezele
Tel. Odette: 051 61 24 12
GSM: 0485 46 49 83
Woensdag 01 juni

Beste OKRA lid,

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

Op woensdag 6 juni, 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). Er is een optreden van een onbekende gast voorzien.

Op donderdag 21 juni maken we een halve daguitstap.
Deze maal rijden we naar Veurne Ambacht. We vertrekken te 11.45u op den Hille en
te 12.00u stipt op het marktplein. Bij aankomst in Veurne rond 13:00u nemen we in de
Retorika een koffie met gebak, om daarna een rondrit te maken in Veurne, begeleid met gids.
Na de rondrit is er dan een geleid bezoek aan het Stad- & Landhuis.
Het Stad- en Landshuis zijn twee 17de eeuwse gebouwen. Het Stadhuis
werd gebouwd tussen 1596 en 1612 en bevat zalen met Mechels leder en
camelot (textiel). Het Landshuis is voltooid in 1621 en bevat mooie schouwen, meubilair en schilderijen van Paul Delvaux.
Het avondmaal, 2x koffie, boterham met hesp, kaas en groenten nemen we
in het restaurant ‘t Zweerd in Ieper. Prijs all-in: 34,00 € .
Op donderdag 28 juni is er in het Damberd, zaal de “Croone”, om 14.00u een interessante uiteenzetting over het gebruik van het openbaar vervoer. Een afgevaardigde
van het Openbaar Vervoer komt ons de nodige uitleg verschaffen hierover.
Er is koffie in de pauze. Inkom 1.50 €.
Van uit de parochie is er een warme oproep door E.H. Luk Brutin om op zondag 3 juni de St. Aldegondisprocessie bij te wonen. Wie een handje wil toesteken kan zijn of haar naam doorgeven aan de pastoor op
het nr. 0497 32 44 39.
Graag willen wij u ook even vragen om onze vereniging te steunen door
kaarten te kopen van de jaarlijkse groentekaarting, die doorgaat op 17 augustus om 14:00u in de Oude Wissel. Inleg 1,50 €.
U bent van harte welkom. Hou alvast deze datum vrij.
Kaarten zijn nu al te bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke.

Grote Groentekaarting

Op 20 augustus organiseert OKRA Zwevezele het jaarlijks Regio petanquetornooi in het kasteelpark
hier te Zwevezele. Ieder OKRA lid die een balletje wil werpen wordt hierop uitgenodigd, (vooraf inschrijven à 2,5 € via uw wijkverantwoordelijke ten laatste tegen 8 augustus).
Op vrijdag 6 juli is er een Prov. petanquetornooi in Lichtervelde, inschrijven bij Noël Callewaert.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur OKRA Zwevezele
INSCHRIJVINGSSTROOK DAGREIS
Naam:

........................................................................... schrijft in voor de uitstap van 21 juni naar Veurne

met ….. pers. en betaalt hierbij ……. x 34,00 euro.

Bijlage juli/aug 2012
e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.de.geldere@telenet.be
website: http://www.okrazwevezele.net
website regio Tielt: http://www.okra.be/tielt

zwevezele
Tel. Odette: 051/61 24 12

GSM: 0485 46 49 83

Beste OKRA lid,

Zoals al eerder vermeld in onze vorige bijlagen, herinneren we U er toch nog eens aan dat er op
17 augustus onze 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 van harte dank.
Op maandag 20 augustus om 13.45.u stipt, gaat het jaarlijkse regio OKRA petanquetornooi
door in het kasteelpark hier te Zwevezele. OKRA Zwevezele organiseert zelf dit
evenement. Ook hier wordt je vriendelijk uitgenodigd om ons een bezoekje te brengen en even mee te genieten van dit evenement, bij een drankje in de mooie omgeving van het kasteelpark. Indien je zelf ook een balletje wilt werpen neem
gerust contact op met ons vóór 1 augustus.
Op dinsdag 31 juli is er de tweede daguitstap met de fiets. Meer info hierover krijgt u
op een van de volgende fietsnamiddagen samen met een briefje voor inschrijving.
“Juvenalis” De mooiste melodieën van de lage landen”, gaat dus door op donderdag 25 oktober. De mensen die zich in april hiervoor hebben ingeschreven, worden nu gevraagd om het
verschuldigde bedrag van 43 euro, (33+10 voor de bus) samen met het ingevuld strookje onderaan, te overhandigen aan hun wijkverantwoordelijke.
Op 13 september is er een halve dagreis. Meer hierover met het volgende boekje van september.
In de week van 23 tot 29 september is er de week van het trefpunt met diverse activiteiten.
We vieren dit jaar ons 60 jarig bestaan, dit gaan we ook gepast vieren tijdens die week.
Alvast een zonnige en ontspannende vakantie gewenst.
Vriendelijke groeten en tot in september,
het bestuur

BETALINGSSTROOK JUVENALIS SHOW “DE MOOISTE MELODIEËN “
NAAM: ……………………………………………
heeft zich ingeschreven voor Oostende met ….. pers. en betaald hiervoor 43 euro pp.

Bijlage september 2012
e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of odette.de.geldere@telenet.be
website: http://www.okrazwevezele.net
website regio Tielt: http://www.okra.be/tielt

zwevezele
Tel. Odette: 051/61 24 12

Beste OKRA lid,
Op dinsdag 11 september is er de sluitingsfietsuitstap met een etentje achteraf in het “Handelshuis” in
Koolskamp voor de ingeschrevenen.
Op woensdag 5 september is er de start van het nieuwe dansseizoen 2012 – 2013.
Op donderdag 13 september hebben we een halve dagreis. We trekken naar Zeebrugge en Sluis.
We vertrekken aan de kerk op den Hille te 12.30u en stipt te 12.45u op het Marktplein.
We rijden naar de haven in Zeebrugge voor een rondvaart, met aan boord koffie en gebak. Daarna hebben we nog een rondrit met gids in de binnenhaven.
Na Zeebrugge rijden we naar Sluis naar Monnikenwerve voor een bezoek aan een struisvogelboerderij.
Daar bezichtigen we struisvogels in alle soorten en maten. Van kuikens tot en met de grote
broedvogels, van de broedmachine en de eieren tot het leer en het vlees.
We krijgen een rondleiding en kunnen daarna wat drinken (frisdrank of gewoon pintje) in
de tearoom terwijl men uitkijkt over de ruime wei van de broedvogels.
Nadat we wat bekomen zijn van deze loopvogels rijden we naar
Adegem naar het Canadamuseum. Dit bijzondere museum, uniek in
Europa, werd opgericht als eerbetoon aan en uit respect voor iedereen die bij deze
rimpel in de geschiedenis betrokken was. Daar nemen we ons avondmaal, een grote
broodplank met 4 sneden bruin brood, groentjes, ham, kaas, gerookte ham en koffie. De prijs voor deze uitstap is all-in: 40.00 €, alle dranken zijn inbegrepen (koffie
‘s middags bij gebak, drank bij de struisvogels en de koffie bij avondmaal).
Op maandag 17 september is er een regionale wandeling hier in Zwevezele. Speciaal nodigen we onze
Elke Stap Telt wandelaars uit om mee te wandelen hier in eigen gemeente. Er zijn drie trajecten uitgepijld, een van twee kilometer en twee van vier kilometer. Inschrijven kan vanaf 13.00u. in de Oude Wissel. Voor deelname aan regio wandelingen wordt er 1€ gevraagd voor OKRAleden die een sportverzekering hebben, 1,50 € voor OKRAleden die geen sportverzekering hebben en 2,00 € voor niet leden. U
krijgt bij aanvang van de wandeling een versnapering voor onderweg. Meedoen hé!!
Zoals eerder al vermeld is er deze maand de week van het trefpunt. OKRA Zwevezele viert zijn 60
jarig bestaan en tijdens deze week brengen we speciaal een activiteitenprogramma voor iedereen.
Met om te beginnen op zondag 23 september op de parking aan de tramstraat vanaf 8.00u een OKRA
infostand met traktaat en geschenk voor iedereen.
-> Op maandag 24 september vanaf 14.00u is er een wandelnamiddag voorzien met prijzenpot. Iedereen kan gratis inschrijven vanaf 13.30u. in het CC de Wissel.
-> Op dinsdag 25 september is er een fietstocht voor iedereen, met gratis verrassing. Start
aan de Oude Wissel om 14.00u. -> Op woensdag 26 september is er van 14.00 tot 18.00u
in het CC de Wissel een gratis dansinitiatie als u wilt kennis maken met OKRA dansen.
-> Op donderdag 27 september is er i.s.m. gemeente een ontspanningsnamiddag om
14.00u in het CC de Wissel, met niemand minder dan Vanessa Chinitor, gekend van het
liedje “Like the Wind” samen met haar partner Dirk Bauters. Zij brengen U hun programma “Een koffer vol dromen”. (2x1 uur). Koffie tijdens de pauze. Kaarten zijn te bekomen
aan 5,00 euro bij uw wijkverantwoordelijke en/of bij de gemeente cultuur.
-> Om af te sluiten hebben we op vrijdag 28 september vanaf 8.00 in het CC de Wissel een gezellig
“trefpuntontbijt” voor u klaar. Kaarten zijn te bekomen bij het bestuur à 4.00 euro per persoon .
Op woensdag 3 oktober vieren we onze kampioenen van de kaartersclub. Alle kaarters krijgen een uitnodiging hiervoor op een van de volgende kaartingen.
Op zaterdag 6 oktober is er om 17.00u een H. mis opgedragen aan de overleden leden van Okra.
Iedereen wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd.
INSCHRIJVINGSSTROOK HALVE DAGREIS

NAAM: …………………………………………………………………….
Schrijft zich in voor de halve dagreis met ….. pers. en betaalt hiervoor 40,00 euro pp.
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Beste OKRA lid,

Op zaterdag 6 oktober is er om 17.00u een H. mis in de St. Aldegondiskerk, opgedragen aan de
overleden leden van Okra. Graag uw aanwezigheid!
In de oktobermaand is er steeds een culinaire reis gepland, deze maal op donderdag 18 oktober,
dan gaan we naar Schore bij Nieuwpoort, naar het “Schoorbakkehoeve” restaurant. We gaan ons daar tegoed doen aan een lekkere Côte à l'os béarnaise,
met gevarieerde salade en frietjes. Dit voor 32 euro p.p. voor autocar, drinkgeld
chauffeur, een kir met twee hapjes en de côte à l'os. Dranken bij het eten zijn
niet inbegrepen in de prijs.
We vertrekken te 11.30u aan de kerk op den Hille voor de ophaalronde en
stipt te 11.45u van op het marktplein te Zwevezele. Men wordt verwittigd indien er geen ophaalronde is.
Als U wenst deel te nemen aan deze culinaire reis, gelieve onderstaand strookje in te vullen en het
bedrag te vereffenen aan uw wijkverantwoordelijke.
Op dinsdag 23 oktober is er een regionale wandeling in Schuiferskapelle.
Start: Club 77, Henri d’Hontstraat 42, 8700 Schuiferskapelle, afstanden: 2-4-6-8-10 km.
Vertrek gezamenlijk met de wagens aan de Oude Wissel om 13.15u.
Ook op dinsdag 23 oktober is er de laatste fietsnamiddag van het fietsseizoen en zoals gebruikelijk
wordt deze afgesloten met een pannenkoekennamiddag in het C.C. De Wissel.
Deze pannenkoekennamiddag is vrij toegankelijk voor iedereen. Deuren vanaf 14.00u.
Bij goed weer maken de fietsers eerst hun fietstocht, om daarna aan te sluiten bij het
pannenkoekenfestijn, met koffie of drank naar keuze .
Op woensdag 24 oktober is er de start van het nieuwe kaartseizoen. U kunt nog inschrijven bij Roger Dewindt (051/61 15 62), bij Odette De Geldere (051/61 24 12), of via uw wijkverantwoordelijke.
Op donderdag 25 oktober gaan de mensen die zich hebben ingeschreven, naar het Casino-Kursaal
in Oostende voor “De mooiste melodieën van de lage landen”. We vertrekken te 12.30u van op den
Hille en te 12.45u van op het marktplein. Er is geen ophaalronde. De kaarten zijn bij Odette en worden op de bus afgegeven.
Op vrijdag 26 oktober is er naar aanleiding van Allerheiligen terug een creatief bloemschikken om
14.00u in de Oude Wissel. Dames die opnieuw hun creativiteit willen uitproberen kunnen zich inschrijven met onderstaand strookje. De prijs is nog niet bepaald, maar zal rond de 25 euro schommelen.
Vriendelijke groeten,
het bestuur
NAAM: …………………………………..… wenst zich in te schrijven voor het bloemschikken
______________________________________________________________________________
NAAM: …………………………………..… wenst mee te gaan op de Culinaire reis met …. personen
en betaalt hierbij 32,00 euro per persoon.
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Beste OKRA lid,
Er is een filmvoordracht op donderdag 8 november om 14.00 u in het C.C. De Wissel: “Confituur”.
Confituur is een Vlaamse komische film van Lieven Debrauwer, die ook al het emotionele Pauline &
Paulette regisseerde. Korte inhoud: schoenmaker Tuur (Rik Van Uffelen) en zijn vrouw Emma
(Marilou Mermans) vieren hun huwelijksjubileum. De familie én het hele dorp vieren met hen mee.
Alleen de jubilaris zelf, Tuur, is niet echt in feeststemming. Pas de ochtend na het jubileumfeest ontdekt Emma dat Tuur uit het huis verdwenen is en zelfs niet in "zijn" bed geslapen heeft.
Tuurs bedlegerige en met hen inwonende zus Gerda (Viviane De Muynck) is razend wanneer blijkt dat
hij naar zijn andere zus Josée (Chris Lomme) is gegaan. De twee zussen hebben reeds jaren ruzie met
elkaar. Maar Emma weigert Tuur te halen.
Let wel: deze filmvoordracht gaat door in het CC. De Wissel (met tribune zitplaatsen).
Ingang 1,50 euro met koffie tijdens de pauze.
Iedere wandelaar wordt verwacht op volgende wandelingen: te Lichtervelde op maandag 19 november in Lichtenhove, voor een vrije start van 4 en 8 km. en te Pittem (Egem) op dinsdag 20 november
in het Buurthuis, Marelstraat 2, voor 2, 4, 6, 8 en 10 km.
We vertrekken gezamenlijk telkens om 13.15u met enkele wagens aan de “Oude Wissel”.
Iedereen is welkom. Hou uw gewrichten soepel en denk er aan “Elke Stap Telt”.
De seniorenraad van Wingene-Zwevezele organiseert terug een boeiende komische langspeelfilm
“Pasen” van Peter de Kemel op vrijdag 7 december in het C.C. De Wissel om 14.00u (zie bijgevoegd
briefje).
Tickets zijn te bekomen aan 5,00 € bij uw wijkverantwoordelijke en/of bij de cultuurdienst op het gemeenthuis.
Op maandag 17 december organiseert de Landelijke Gilde van Zwevezele een kerstmarkt in onze gemeente. Ook Okra Zwevezele heeft zich ingeschreven om hieraan mee te doen. Binnenkort ontvangen
alle inwoners van Zwevezele een infoboekje hierover.
Uw wijkverantwoordelijke heeft de nieuwe OKRA lidkaarten mee voor 2013.
Het lidgeld is voor 2013: hoofdlid 20 €, gezin 35 €, bijlid 5 € en rusthuis 10 €.
Ook willen we langs deze weg het ACW van Zwevezele hartelijk danken voor hun milde steun met de
week van het trefpunt n.a.v. ons 60 jarig jubileum.
De CM betaalt ook in 2013 uw sportverzekering terug. Vanaf januari 2013 is er een formulier te bekomen bij de CM, waar wij OKRA Zwevezele dan een stempel op plaatsen als bevestiging dat uw
verzekering betaald werd.
Hou alvast een van de volgende data vrij voor ons komende kerstfeest: woensdag, donderdag en vrijdag 12, 13 en 14 december. Telkens start het feest om 13.30u. Deuren om 12.45u.

vriendelijke groeten,
het bestuur van uw OKRA trefpunt
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Beste OKRA lid,
zoals ieder jaar, pakken we in de
decembermaand uit met een

We brengen voor U een namiddag van bezinning, leute en plezier.
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 drie data voorzien voor dit kerstgebeuren, nl. op woensdag 19, donderdag 20 en
vrijdag 21 december, telkens om 13.30 uur in het C.C. De Wissel.
>>>>> Deuren vanaf 12.45 uur. <<<<<
De ingangsprijs voor een OKRA lid (of -bijlid) van trefpunt Zwevezele is 4,00 Euro.
Leden van een ander trefpunt betalen 8,00 Euro.
Kaarten voor de verschillende dagen zijn nu te verkrijgen bij Uw wijkverantwoordelijke.
De ingangskaart is enkel geldig op de dag die op de kaart vermeld staat.
-----------------------------------------------------------------------------------Op maandag 3 december is er om 14.00u in de CM van Tielt een voordracht door pastor Jean Paul
Vermassen met als thema “Als een plek van licht in de jungle”
Ook op maandag 3 december is er om 13.30u de jaarlijkse wandeling rond het centrum van Zwevezele
i.s.m. OKRA Lichtervelde. De afstand bedraagt ± 6km met tussenstop.
Bijeenkomst aan het Damberd om 13.15u. Na de wandeling worden er pannenkoeken gesmuld.
Op vrijdag 7 december is er om 14.00u in het C.C. De Wissel een boeiende komische speelfilm
“Pasen” van Peter de Kemel (zie ook het briefje in het boekje van verleden maand).
Inkom 5,00 euro, kaarten zijn te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke of bij de cultuurdienst.
Op dinsdag 11 december, regiowandeling in Tielt, zaal ‘t Gildeke (ACV), Oude stationsstraat 4, Tielt.
Op zaterdag 15 december staat OKRA Zwevezele vanaf 17.00u op de kerstmarkt hier te Zwevezele.
Breng ons gerust een bezoekje voor een warme suikerwafel en/of voor een Filliers genevertje.
Op maandag 4 februari 2013, is er om 14.00u in de CM van Tielt een voordracht van M. Portzky, met
als thema “Geheugen en geheugentraining”.
Op zondag 10 maart 2013 gaat om 15.00u in de Spil te Roeselare de musical “Hello Dolly” door.
Inschrijven kan d.m.v. onderstaand strookje en 17.50 euro te betalen vóór 15 december aan uw wijkverantwoordelijke.
Voor de internationale musical “Cats” die doorgaat op donderdag 1 augustus 2013 in het Kursaal te
Oostende, kan men nu al een optie nemen door onderstaand strookje in te vullen. (37.00 € zonder busvervoer en 47.00 € met busvervoer, (later te betalen))
Nog even vermelden dat er voor de maand Januari geen “OKRA magazine” is.
vriendelijke groeten
INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR DE MUSICAL “HELLO DOLLY”
NAAM: ………………………………………………. schrijft in voor ……. personen aan 17.50 euro
INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR DE MUSICAL “CATS”
NAAM: ………………………………………………… neemt een optie voor ………. personen

