Bijlage februari 2015
e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of robert.vancompernolle1@telenet.be
website: http://www.okrazwevezele.be
Tel. Robert: 051/ 61 15 45 of 0477/ 63 31 97
Roger: 051/ 61 15 62 of 0472/ 25 41 57

Beste OKRA lid,

Eerst en vooral willen we U en Uw familie een
gelukkig en vooral een gezond 2015 toewensen.
Dinsdag 24 februari: regiowandeling in Aarsele.
Maandag 9 maart in Ardooie en op 17 maart in Meulebeke. Afspraak telkens aan de Oude Wissel om 13.15u, waar we
gezamenlijk vertrekken. Carpooling mogelijk.
Op maandag 2 maart om 14:00u is er een voordracht in de
bovenzaal CM te Tielt over de werking van het VRT journaal,
gepresenteerd door Tijs Mauroo.

FEBRUARI 2015
Di. 24 Regiowandeling in Aarsele

MAART 2015
Ma. 02 Voordracht Tielt, het Journaal
Do. 05 Alg. ledenvergadering in CC. de Wissel
Ma. 09 Wandelen in Ardooie
Di. 10 Regiokaarting Oeselgem
Di. 17 Regiowandeling in Meulebeke
Vr. 20 filmvoorstelling Seniorenraad
Di. 31 Start fietsseizoen + fietswijding 13.45u

APRIL 2015
Do. 09 wandeling in Hooglede
Do. 16 Halve dagreis
Di. 21 regiowandeling in Wielsbeke
Do. 23 Regionaal dansfeest Wingene
Do. 30 Voordracht (Zwevezele)

MEI 2015
Do. 07 Meibedevaart
Di. 12 Regio fietshappening Oostrozebeke
Zo. 17 Rerum Novarum (fietsen-wandeling)
Wo. 20 wandeling in Ingelmunster
Do. 21 Huwelijksjubilarissen in de “Croone”
Wo.27 Dansinstuif CC De Wissel Zwevezele

Op donderdag 5 maart is er om 14.00u onze jaarlijkse algemene ledenvergadering in het C.C. De Wissel.
Het jaarprogramma met de komende activiteiten van 2015 wordt
aan de hand van een PowerPoint presentatie aan U voorgesteld. JUNI 2015
Do. 11 Halve dagreis
Daarna genieten we van een filmmontage, geprojecteerd op
Di. 17 Wandelen St. Godelieve
groot scherm, over de uitstappen en activiteiten van OKRA
JULI 2015
Zwevezele uit het voorbije jaar 2014.
Di. 07 Daguitstap fietsers
Na de koffiepauze, vervolgen we de namiddag met een ontspanDi. 14 Wandelen Rumbeke Oekene
ningsprogramma. Daarna volgt een koffietafel. Kaarten zijn te
bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke aan de prijs van 4 euro.

AUGUSTUS 2015

Op vrijdag 20 maart om 14:00u, is er in het CC De Wissel een
filmvoorstelling georganiseerd door de seniorenraad van Wingene - Zwevezele. De bekroonde film “Intouchables” wordt er
vertoond. Zie bijgevoegde flyer. OKRA Zwevezele staat in voor
de koffie met versnapering tijdens de pauze. Inkom 3€

Do. 13 Seniorennamiddag Wingene
Di. 18 Daguitstap fietsers
Ma.24 Regionaal Petanquetornooi Zwevezele
Vr.28 Groentekaarting Oude Wissel 14.oou

SEPTEMBER 2015

Do.03 Halve dagreis
Ook willen we al vermelden dat het fietsseizoen start op dinsDi. 08 regiowandeling in Oeselgem
dag 31 maart, met fietswijding om 13.45u op de parking aan
Do. 10 Voordracht OKRA Zwevezele
de “Oude Wissel”. Hier ontvangt u ook de fietsagenda voor
Di. 22 (tot en met Vr.25 week v/h trefpunt)
2015. Daarna rijden we onze eerste fietstocht, gevolgd door een Do. 24 Ontspanningsnamiddag i.s.m. gemeente
pannenkoekenfestijn, met koffie à volonté in het CC. De Wissel. Wo. 30 Kampioenviering kaarters
----------------AANDACHT !!!! Om de 5 jaar (vroeger 4 jaar) worden er in
OKTOBER 2015
de OKRA trefpunten verkiezingen gehouden voor een nieuw
Di. 06 Regiowandeling Ooigem
dagelijks bestuur. Ook OKRA Zwevezele is daar aan toe.
Za.10 Jaarmis voor de overleden leden OKRA
Een paar van onze bestuursleden zijn reeds 3x4 jaar bestuurslid Di. 13 Regiokaarting in Oostrozebeke
en moeten nu een stap terugzetten. Daardoor zijn we dringend
Wo. 14 Dansfeestje v/d dansclub
op zoek naar enthousiaste medewerkers die hun steentje willen Do.15 Culinaire reis
bijdragen in het dagelijks bestuur. Heb je zin in organiseren en
Do. 22 Juvinalis Oostende
kun je een beetje overweg met Excel op de computer, dan ben je
de geknipte persoon die ons kan helpen. Echt waar, we hebben
NOVEMBER 2015
U hard nodig, kom er bij, je bent van harte welkom in ons team. Do. 05 Voordracht (film)
Di.10 regiowandeling in Ruiselede

Beste groeten,
het bestuur

DECEMBER 2015
Di. 08 regiowandeling in Oostrozebeke
Wo. Do. & Vr. 16-17-18 Kerstfeest in de Wissel

Bijlage maart 2015

Tel. Robert: 051/ 61 15 45 of 0477/ 63 31 97
Roger: 051/ 61 15 62 of 0472/ 25 41 57

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of robert.vancompernolle1@telenet.be
website: http://www.okrazwevezele.be
website Tielt: http://www.okra.be/tielt

Beste OKRA lid,

Op donderdag 05 maart is er om 14.00u de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het C.C. De Wissel. We tonen aan de hand van een PowerPoint de vooruitzichten voor 2015 en genieten daarna van een
filmmontage over de uitstappen en activiteiten van OKRA Zwevezele uit het voorbije jaar 2014.
Dan is er een koffiepauze gevolgd door de Paul van Hoeydonck show met ”Zeg hé zing je mee”.
Na de show is er de gebruikelijke koffietafel.
Op maandag 09 maart is er een wandeling in Ardooie, en op dinsdag 17 maart in Meulebeke. We vertrekken zoals gewoonlijk om 13.15u aan de Oude Wissel (carpooling mogelijk).
Op vrijdag 20 maart om 14:00u in het C.C. De Wissel, vertoont de Seniorenraad van Wingene-Zwevezele i.s.m. Okra Zwevezele, de mooie film “Intouchables” waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.
De toegang bedraagt slechts 3,00 euro inclusief koffie met koekje. Te betalen aan de ingang van de zaal.
Op dinsdag 31 maart is er de start van het fietsseizoen 2015, (parking Oude Wissel) met om
13.45 u fietswijding. Na de wijding volgt een korte fietstocht met achteraf pannenkoeken
smullen met koffie. Iedereen, ook niet fietsers worden uitgenodigd om vanaf 14.00 u deze
lekkere pannenkoeken te komen proeven in het CC. De Wissel.
Op dinsdag 10 februari waren wij in het dorpsrestaurant “Geselle” in het C.C. De Wissel, om
de maandmenu te proeven. Heeft U ook zin in zo’n gezellige middag? Schuif dan iedere tweede dinsdag van de maand om 11.45 u. de voetjes onder tafel in het dorpsrestaurant en geniet
van heerlijke soep, dagschotel en dessert voor €7,50. Vanaf 14.00 u. start een informatieve of
ontspannende activiteit. Informatie en inschrijvingen via Ines Gevaert, centrumleidster dienstencentrum Geselle, 051 61 07 15, geselle@wingene.be
Op maandag 23 februari was er in Roeselare een regionale crea dag, waar men de
keuze had uit een viertal workshops om een ontwerp te maken.
Roos Vande Woestijne die daar ook aanwezig was, is bereid om aan ons haar
creatie, een paasdecoratie te tonen en aan te leren. Dit zou doorgaan op vrijdag 27 maart om 13:30u in de Oude Wissel. Kom gerust maar eens af en
breng een beetje gereedschap mee, o.a. een tangetje, schaar, mes, enz…, alsook
enkele witte kaarsen om te smelten. Onkostenbijdrage is 15,00 euro.
Iedereen die dit mooie “paasei” wil komen maken worden verzocht onderstaand strookje in te vullen.
Op donderdag 22 oktober is er opnieuw een voorstelling van “De mooiste melodieën van de Lage Landen” in Kursaal Oostende. Met Matthias Lens, Christoff & Lindsay, Michael Lanzo en Willy Sommers.
Prijs: 35 euro en 12 euro vervoerskosten. Gelieve nu reeds het strookje in te vullen, maar in juli te betalen.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur
INSCHRIJVINGSSTROOK “DE MOOISTE MELODIEËN “
NAAM: ……………………………………………
Wenst mee te gaan naar Oostende op 22 oktober met ….. pers. aan 47,00 euro pp. (te betalen in juli)
INSCHRIJVINGSSTROOK voor PAASDECORATIE
NAAM: ……………………………………………
Wenst deel te nemen aan de crea namiddag op 27 maart en betaalt als bijdrage in de kosten 15,00 euro

Bijlage april 2015

Zwevezele
Tel. Robert: 051/ 61 15 45 of 0477/ 63 31 97
Roger: 051/ 61 15 62 of 0472/ 25 41 57

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
of robert.vancompernolle1@telenet.be
website: http://www.okrazwevezele.be

Beste OKRA lid,
We gaan wandelen op donderdag 09 april, naar Hooglede, CC Gulden Zonne, Marktplaats, 8830 Hooglede, en op dinsdag 21 april naar Wielsbeke, O.C. Vogelzang, Rijksweg 316.
We vertrekken telkens aan de Oude Wissel om 13.15u .
Op donderdag 16 april is er onze eerste halve dagreis van het jaar, we maken een uitstap naar Jabbeke en
naar Blankenberge. De autocars vertrekken om 11:45u op den Hille voor de ophaalronde en te 12:00u op
de markt. We rijden naar Jabbeke-Zerkegem voor een bezoek aan de kaasmakerij ‘t Baliehof”, waar worden ontvangen met een zelfgemaakte appeltaart en koffie, een video over het bedrijf en daarna een geleid
bezoek aan de kaasmakerij met uiteraard enkele proevertjes.
Na het bezoek aan het Baliehof rijden we naar Blankenberge voor een namiddagje in het Sea Life Center. We bezoeken er de prachtige fauna van
het onderwaterleven. Ook krijgen we gelegenheid om de zeehondenshow
mee te maken.
Na het Sea Life center rijden we naar Torhout en nemen er het avondmaal
in het Heuvelhof, zijnde: koude aardappeltjes, gekookte ham, salade/
wortel/komkommer, vissalade, kip curry salade, gekookt opgevuld eitje,
pasta salade, boontjes, en gerookte ham. Dranken zijn zoals gewoonlijk zelf
te betalen. De prijs voor deze uitstap bedraagt 44,00 €
Op donderdag 23 april gaat het regionaal dansfeest door in Wingene “De verrekijker”. Kaarten zijn enkel
nog te verkrijgen aan de ingang van de zaal.
Op donderdag 7 mei is er de jaarlijkse meibedevaart, dit jaar gaat het richting Oostakker. Meer hierover en
inschrijvingen met het boekje van volgende maand.
We hebben ook nog de regionale fietshappening in Oostrozebeke op 12 mei, hiervoor krijgen de fietsers
een inschrijvingsformulier op een van de volgende fietstochten.
Jaarlijks vieren we in de maand mei onze huwelijksjubilarissen. Ieder koppel die dit jaar 50,60,65,70, of
meer jaren gehuwd is krijgt een uitnodiging van ons om samen dit feestelijk te vieren op donderdag 21 mei.
Voor de sportievelingen onder ons is er onder het motto “West-Vlaanderen blijft bewegen” een sportdag
voorzien in Ingelmunster op donderdag 21 mei. De aangeboden activiteiten zullen grotendeels gelijk zijn
aan de voorbije jaren: fietsen, wandelen, petanque, dans,… Deze sportdag wordt afgesloten met een lekker
etentje om daarna stevig uit de bol te gaan op de dansvloer.
Inschrijven kan nog tot 29 april aan het onthaal van “de Alk” in Wingene, (zie ook boekje info-Wingene).
Vriendelijke groeten,
Het bestuur

INSCHRIJVINGSSTROOK HALVE DAGREIS 16 APRIL
NAAM: ……………………………………………
Wenst mee te gaan op halve dagreis met ….. pers. aan 44,00 euro pp.

Bijlage mei 2015
e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
robert.vancompernolle1@telenet.be
roger.dewindt@skynet.be
website: http://www.okrazwevezele.be

Tel. Robert: 051/ 61 15 45 of 0477/ 63 31 97
Roger: 051/ 61 15 62 of 0472/ 25 41 57

Beste OKRA lid,
Op donderdag 07 mei is er de jaarlijkse meibedevaart, We vertrekken om 12:00u aan den Hille voor
de ophaalronde en om 12:15u op het Marktplein. We rijden dan rechtstreeks naar
Oostakker, waar we eerst een bezoek brengen aan de grot en er eventueel een kaars laten branden. Daarna volgen we om 14:00u de H.mis mee in de Basiliek. Na de H.mis is
het koffietijd en nemen een lekkere wafel in het hotel de Lourdes, (op ±
50m van de Basiliek). Na de koffie rijden we dan naar Lochristi, voor een
bezoek aan het sierteeltbedrijf Camelia. We krijgen er een korte videofilm
te zien en maken er een begeleide rondleiding in het bedrijf. Daarna rijden
we naar ‘t Biezemhof in Aalter voor het avondeten. Terug thuis rond
20:30u -21:00u. Indien U wenst mee te gaan op deze bedevaart, gelieve
onderstaand strookje in te vullen en 37,00 € te betalen.
Op dinsdag 12 mei is er de fietshappening in Oostrozebeke. Iedereen die zich heeft ingeschreven wordt verwacht op de parking aan de Oude Wissel.
We vertrekken er met de fiets om 10:45u. Ingeval het minder goed weer mocht zijn, nemen we
dan de wagen en rijden rond 11:30u naar het restaurant voor het middagmaal.
Op zondag 17 mei wordt U verwacht op het jaarlijkse Rerum Novarum feest. De Eucharistieviering
met receptie gaat door op zaterdag 16 mei om 17.00u. in de St. Aldegondiskerk. Zondag is er om 9.00u
de traditionele vinkenzetting in de Ricksteenweg en om 11.30u. is er in het kasteelpark, voor iedereen
die zich heeft ingeschreven, een ACW aperitief en om 12.30u de uitgebreide barbecue. Rond 14.00u
start de 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 voor de ingeschrevenen.
Voor onze wandelaars en voor onze leden die graag eens de benen willen strekken is er op woensdag 20
mei een wandeling in Ingelmunster. We vertrekken samen met de wagen van op de parking aan de Oude Wissel om 13.15u. (carpooling mogelijk).
Als je graag danst, of gezellig bij een drankje, wil genieten van aangename dansmuziek, kom dan gerust
naar onze jaarlijkse dansinstuif in het CC “De Wissel” op woensdag 27 mei om 14.00u. U bent er van
harte welkom, deuren open vanaf 13.00u. Noteer alvast deze datum in uw agenda.
Straks is er op zondag 7 juni de noveen van St. Aldegondis. Vanuit de parochie wordt er opnieuw medewerking gevraagd van onze Okraleden om tijdens de processie kaarsen te dragen vanuit het kerkportaal tot in de kerk.
Graag uw aanwezigheid om 14.30u.
vriendelijke groeten en tot binnenkort,
het bestuur van OKRA Zwevezele

NAAM: …………………………………………………………………
wenst mee te gaan op bedevaart met ….. pers. en betaalt hiervoor 37,00 euro per persoon.

Bijlage juni 2015
e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
robert.vancompernolle1@telenet.be
roger.dewindt@skynet.be
website: http://www.okrazwevezele.be

Tel. Robert: 051/ 61 15 45 of 0477/ 63 31 97
Roger: 051/ 61 15 62 of 0472/ 25 41 57

Beste OKRA lid,
Op donderdag 11 juni maken we een halve dagreis. Opnieuw rijden we richting Kortrijk.
We vertrekken te 11.45u op den Hille en te 12.00u stipt op het marktplein.
Voor onze koffie en een groot stuk taart houden we halt bij ‘t Vijverhof in Wevelgem, vanwaar we dan met
de ene bus naar de brouwerij van het gekende Omer bier rijden in Bellegem, voor een rondleiding met gids (uiteraard volgen achteraf de gekende proevers).
Ook wacht ons hier na het bezoek nog een geschenk.
De andere bus rijdt naar Kortrijk voor een geleid bezoek met gids aan het
gloednieuwe vlasmuseum “Texture”, waar we o.a. een bezoek brengen aan
de “Wonderkamer”, de Leiekamer” en de Schatkamer”. De “Wonderkamer”
is opgevat als een soort laboratorium waarin je op een interactieve manier kennis maakt met de vaak ongekende toepassingen van vlas, de hedendaagse betekenis ervan en het potentieel voor de toekomst. In de “Leiekamer” op de eerste verdieping gaat de bezoeker terug in de tijd. Hier wordt het verhaal van de Golden River verteld.
Aan de hand van een selectie aan voorwerpen, werktuigen en machines uit de collectie, foto's, film, animaties, getuigenissen en interactieve kaarten wordt hier de economische ontwikkeling van de Leiestreek getoond, met de vlasnijverheid als grote motor. In de “Schatkamer” is de inrichting gericht op een esthetische
beleving van een selectie uit de omvangrijke collectie. Kant en damast krijgen een
eigentijds kabinet op de 'Golden rooftop'
Rond 15:45u wisselen de bezoeken zich en rond 17:45u rijden we dan samen naar St.
Eloois Winkel voor het avondmaal in het “Kleine Meer” een bord met brood, kaas,
paté, hesp en groentjes. De prijs voor deze halve dagreis bedraagt: 45,00 €.
Dinsdag 17 augustus gaan we wandelen naar St.Godelieve Roeselare. We vertrekken aan de Oude Wissel
te 13:15u en rijden samen naar de Honzebroekstraat (aan de H.Godelievekerk). Zie ook de wandelkalender
in het boekje “Samen bewegen 55+”.
Op maandag 24 augustus organiseert OKRA Zwevezele het jaarlijks Regio petanquetornooi in het kasteelpark hier te Zwevezele. Ieder OKRA lid die een balletje wil werpen is welkom, (vooraf inschrijven à
2,5 € via uw wijkverantwoordelijke of bij Roger Dewindt, dit ten laatste tegen 7 augustus).

Grote Groentekaarting

Graag willen wij u ook even vragen om onze vereniging te steunen door kaarten
te kopen van de jaarlijkse groentekaarting, die doorgaat op 28 augustus om
14:00u in de Oude Wissel. Inleg 1,50 €. Kaarten zijn vanaf volgende maand te
bekomen. U bent van harte welkom. Hou alvast deze datum vrij.

Ook willen we langs deze weg de mensen vragen die zich hebben opgegeven voor de musical Mama Mia,
dat zij dringend contact opnemen met Robert Van Compernolle.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur OKRA Zwevezele
INSCHRIJVINGSSTROOK HALVE DAGREIS
Naam:

........................................................................... schrijft in voor de halve dagreis van 11 juni

met ….. pers. en betaalt hierbij ……. x 45,00 euro.

Bijlage juli/aug 2015

Tel. Roger: 051/ 61 15 62 of 0472/ 25 41 57
Robert: 051/ 61 15 45 of 0477/ 63 31 97

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be
robert.vancompernolle1@telenet.be
roger.dewindt@skynet.be
website: http://www.okrazwevezele.be
Regio: http://www.okra.be/tielt

Beste OKRA lid,

Op dinsdag 07 juli en 18 augustus zijn er de jaarlijkse daguitstappen met de fiets.
Meer info hierover krijgt u op een van de volgende fietsnamiddagen.
Op donderdag 16 juli (en niet op 14 juli zoals eerder vermeld) is er een regionale wandeling in
Rumbeke-Oekene. We vertrekken zoals gewoonlijk aan de Oude Wissel om 13.15u stipt.
Op donderdag 13 augustus gaat de jaarlijkse seniorennamiddag door in Wingene.
Indien U deze show wenst bij te wonen vul dan bijgevoegd formulier in en deponeer het in de brievenbus van het gemeentehuis in Zwevezele / Wingene, of geef het aan uw wijkverantwoordelijke.
Op maandag 24 augustus om 13.45.u stipt, start het jaarlijkse regio OKRA petanquetornooi in
het kasteelpark hier te Zwevezele. Ook U wordt vriendelijk uitgenodigd om ons een
bezoekje te brengen en even mee te genieten van dit evenement, samen met vrienden
bij een drankje op het terras, in de mooie omgeving van het kasteelpark.
Indien je zelf ook een balletje wilt werpen gelieve dan zeker aanwezig te zijn ten laatste om 13.15u. Vul onderstaand strookje in en bezorg het aan uw wijkverantwoordelijke, stuur een mail of bel naar: Roger Dewindt vóór 7 augustus om u in te schrijven.
Zoals al eerder vermeld in onze vorige bijlage, herinneren we U er toch nog even aan dat op vrijdag 28 augustus onze jaarlijkse OKRA groentekaarting doorgaat in de Oude Wissel vanaf
14:00u. Graag nodigen wij u dan ook uit naar onze kaarting, die een financiële ruggensteun is voor
de vereniging. Indien u niet kunt kaarten of als u belet bent om te komen, dan kan u altijd uw steun
betuigen door kaarten te kopen aan uw wijkverantwoordelijke. Waarvoor van harte dank.
“Juvenalis” De mooiste melodieën van de lage landen”, gaat door op donderdag 22 oktober.
De mensen die zich in maart hiervoor hebben ingeschreven, worden nu gevraagd om het verschuldigde bedrag van 47 euro (35+12 voor de bus), samen met het ingevuld strookje onderaan, te
overhandigen aan hun wijkverantwoordelijke.
Op 10 september is er een (halve) dagreis gepland . Meer hierover in de bijlage van september.
Maar eerst genieten we nu van een zonnige (?) en ontspannende vakantie .
Vriendelijke groeten en tot in september.
Het bestuur

INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR HET PETANQUETORNOOI OP 24 AUGUSTUS
NAAM: ……………………………………………..
Schrijft zich in voor het petanquetornooi en betaalt hiervoor 2,50 euro.
BETALINGSSTROOK JUVENALIS SHOW “DE MOOISTE MELODIEËN “
NAAM: ……………………………………………
heeft zich ingeschreven voor Juvenalis in Oostende, met ….. pers. en betaalt nu pp. 35 € (+ 12 € bus) .

Bijlage september 2015
e-mail: okra.zwevezele@skynet.be
roger.dewindt@skynet.be
robert.vancompernolle1@telenet.be
website: http://www.okrazwevezele.be

Zwevezele
Tel. 051/61 15 45 of 051/61 15 62
GSM: 0477/63 31 97 of 0472/ 25 41 57

Beste OKRA lid,

Op woensdag 2 september start van het nieuwe dansseizoen 2015 – 2016 in het CC. De Wissel om 18.30u.
Op dinsdag 08 september is er een regionale wandeling in Oeselgem, afspraak zoals gewoonlijk om 13.15u
op de parking aan de Wissel voor een gezamenlijk vertrek naar Oeselgem.
Op donderdag 10 september is er een halve dagreis. Eerst rijden we naar Scherpenberg voor onze koffie
met taart en vervolgens rijden we dan naar het hoppebedrijf t’Hoppecruyt in het hartje
Proven, deelgemeente van Poperinge voor een bezoek in en door het bedrijf, met de
hopboerin, rond de plukmachine, asten en spiekers.
’t Hoppecruyt is een hedendaags hopbedrijf dat volgens de modernste teelttechnieken
7,5 hectaren clean green hop teelt, d.w.z. dat de hopbellen indirect gedroogd worden en
dat het nitraatgehalte zeer laag is.
Hopboerin Benedikte fascineert jong en oud met het verhaal van de Belgische Hop en de Poperingse Hopscheuten. Na de rondleiding krijgen we een "Hommeldruppel" als proevertje.
Van ’t Hoppecruyt maken we een rondrit met gids in de omgeving van de slagvelden rond Poperinge en brengen een bezoek aan het bezoekerscentrum van Lijssenthoek Cemetery.
Lijssenthoek Military Cemetery is de indrukwekkende getuige van meer dan vier jaar
oorlogsgeweld. Van 1915 tot einde oorlog was dit het grootste evacuatie hospitaal
van de Ieperboog.
Na het bezoek aan de site komen we na ±1 km bij de Franse grens en volgen er de
grensoverschrijdende smokkelroute. Langs gezellige dorpen zoals Abeele, Watou,
Houtkerke enz…vertelt de gids ons over de tijd van de “Komiezen en de Blauwers”
en we houden er natuurlijk even halt voor een “Piconstop”.
Na dit goede keren we terug naar Scherpenberg voor een belegde boterham met groentjes.
Zoals gewoonlijk zijn de zelf genomen dranken niet inbegrepen. Prijs: 45,00 €.
>>>> We vertrekken op den Hille om 11.30u voor de ophaalronde en te 11.45u stipt op het marktplein.

Week van het trefpunt
» Op dinsdag 22 september om 14:00u starten we met een fietsuitstap voor iedereen, van ongeveer 20km.
» Op woensdag 23 september is er vanaf 8:00u in het C.C. De Wissel, een “Trefpuntontbijt” voorzien
voor iedereen. Kaarten zijn te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke aan 5,00 euro.
» Ook op woensdag 23 september is er vanaf 18.30u een initiatiedansavond in het CC De Wissel.
Kom gerust eens kennis maken met onze OKRA dansclub “Jong van hart”. Gratis drankje!!
» Op donderdag 24 september is er de ontspanningsnamiddag i.s.m. de gemeente, zie bijgevoegde flyer.
Kaarten worden verkocht à 6,00€.
Op woensdag 30 september vieren we onze kampioenen van de OKRA kaarterclub.
Al onze kaarters kregen hiervoor reeds een uitnodiging .
Op zaterdag 10 oktober is er om 17.00u de jaarmis opgedragen aan de overleden leden van OKRA.
Iedereen wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd om deze H.mis bij te wonen.
Met vriendelijke groeten,
het bestuur
INSCHRIJVINGSSTROOK HALVE DAGREIS
NAAM: …………………………………………………………………….
Schrijft zich in voor de halve dagreis op 10/9 met ….. pers. en betaalt hiervoor 45,00 euro per persoon.

Bijlage oktober 2015
e-mail: okra.zwevezele@skynet.be
robert.vancompernolle1@telenet.be
website: http://www.okrazwevezele.be

Tel. Robert: 051/61 15 45 of 0477/ 63 31 97
Roger: 051/61 15 62 of 0472/ 25 41 57

Beste OKRA lid,
Op vrijdag 9 oktober is er een regiowandeling in Ooigem. Voor de wandelaars die wensen mee gaan
naar Ooigem, we vertrekken om 13:15u aan de Oude Wissel.
Op zaterdag 10 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 15 oktober. Dan
gaan we naar “Ter Mude” in Knokke-heist. We gaan ons daar tegoed doen aan lekkere paling. We vertrekken om 11:00u aan de kerk op den Hille en stipt te 11:15u van op het marktplein te Zwevezele.
>>>> Er is geen ophaalronde voorzien!!! <<<<<
De keuzemogelijkheid van de palingbereidingen zijn als volgt:
paling op fijnproeverwijze, in de room, gebakken of paling in ’t groen.
Na het eten keren we rechtstreeks naar huis terug. Als U wenst deel te nemen aan
deze culinaire reis, gelieve onderstaand strookje in te vullen en duidelijk uw keuze aan te duiden.
De prijs voor deze culinaire reis is 42,00 euro (autocar, paling en aangepaste wijn
en drank aan tafel). U kunt het bedrag vereffenen bij uw wijkverantwoordelijke.
Op dinsdag 20 oktober is er nog een laatste fietsnamiddag van het jaar voorzien 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 een
korte fietstocht, om daarna aan te sluiten bij het pannenkoekenfestijn, met koffie of drank naar keuze .
Op woensdag 21 oktober is er de start van het nieuwe kaartseizoen van onze kaartclub.
Nieuwe geïnteresseerden kunnen zich nog inschrijven bij Roger Dewindt tot 17 oktober. (051/61 15 62)
Op donderdag 22 oktober gaan we (met de mensen die zich hebben ingeschreven), naar het CasinoKursaal 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 toegangskaarten worden op
de bus afgegeven. Mensen met eigen vervoer, krijgen hun kaarten via hun wijkverantwoordelijke.
Op donderdag 29 oktober is er vanaf 13:30u tot 17:00u in het WZC (Maria Ter Ruste) een gezellige geheugenmarkt en workshops. Alle tips en bezigheden om uw geheugen fit te houden. Zie ook bijgevoegde
flyer.
Ook willen we uw aandacht vestigen op het volgende:
Op zondag 4 oktober om 9:15u start plechtig de blijde herdenking van de relieken van Sint-Aldegondis.
Om 10u is er een Plechtige eucharistieviering in het Westvlaams in het C.C. de Wissel.
Om 11u is er de rondrit met de gouden Sint-Aldegondisprocessiewagen door Zwevezele.
Zoveel mogelijk mensen worden gevraagd de processiewagen te vergezellen. Jullie worden verwacht aan
het kruispunt Kasteelstraat en Lichterveldestraat om de wagen symbolisch te helpen duwen.
Daarna is er nog een receptie in de kerk en om 18:00u volgt de plechtige intrede van de relieken van
St.Aldegondis met lof, zegening met de grote relikwie en het zwieren van het reuze wierookvat.
Vriendelijke groeten,
het bestuur

NAAM: …………………………………..……... wenst mee te gaan op de Culinaire reis met …. personen
à 42,00 euro per persoon.
Ik verkies :
paling in de room
paling op fijnproeverwijze
paling in ‘t groen
gelieve uw keuze aan te duiden!!!
paling gebakken

Bijlage november 2015
e-mail: okra.zwevezele@skynet.be

Tel. Robert: 051/ 61 15 45 of 0477/ 63 31 97
Roger: 051/ 61 15 62 of 0472/ 25 41 57

robert.vancompernolle1@telenet.be
romain.schoonacker@telenet.be
website: http://www.okrazwevezele.be

Beste OKRA vrienden,
De maand november is zoals gewoonlijk een kalme maand wat betreft OKRA activiteiten, maar toch
hebben we enkele aanbiedingen voor u.
Tijdens de wintermaanden ligt het fietsseizoen nagenoeg stil en dat is een ideale gelegenheid om eens
rustig mee te wandelen tijdens de volgende wandelingen:
op dinsdag10 november in Ruiselede, zaal “Sport en spel” Tieltstraat 46 (naast de sporthal).
op maandag 16 november, in Lichtervelde O.C. De Schouw Statiestraat 113.
We vertrekken telkens gezamenlijk om 13:15u met enkele wagens aan de “Oude Wissel”.
Carpooling is meestal mogelijk.
Hou uw gewrichten soepel en denk er aan “Elke Stap Telt”, ook voor jou.
Uw wijkverantwoordelijke heeft de nieuwe OKRA lidkaarten bij voor 2016.
Het lidgeld voor 2016 is: hoofdlid 23 €, tweede lid 15 € (gezin 38 €), bijlid 5 € en rusthuis 10 €.
Wij danken U voor uw vertrouwen in OKRA Zwevezele en daarom belonen wij U met een extraatje
voor het vernieuwen van uw lidmaatschap.
Voor onze sportieve leden is er de sportverzekering die moet vernieuwd worden voor 2016.
Hou een kleefbriefje van de C.M. bij de hand om mee te geven met uw wijkverantwoordelijke.
De CM betaalt ook in 2016 uw sportverzekering terug. Indien u deze reeds hebt betaald aan Robert of
Lena, hoef je verder niets meer te doen, wij doen het nodige voor uw terugbetaling.
Mensen die bij een andere mutualiteit zijn aangesloten, gelieven zelf een formulier daar aan te vragen
en dit ons dan te overhandigen.
Op donderdag 5 november is er onze jaarlijkse filmvoordracht in de Wissel. Deze maal gaat het over
het investeren in buitenlands vastgoed. Deze plezante film toont ons hoe je als een “kampioen” dit kunt,
of misschien beter niet kunt doen. Toegang 3,00 euro, gratis koffie tijdens de pauze.
Hou alvast een van de volgende data vrij voor ons komende kerstfeest: woensdag 16, donderdag 17 of
vrijdag 18 december. Telkens start het feest om 13.30u. Deuren om 12:45u.
De kaarten worden u volgende maand aangeboden aan 5,00 euro voor onze OKRA leden en 8,00 euro
voor anderen .
Op zaterdag 19 december organiseert de Landelijke Gilde van Zwevezele een kerstmarkt in onze gemeente. Ook Okra Zwevezele heeft zich opnieuw ingeschreven om hieraan deel te nemen.
Kom ons gerust eens een bezoekje brengen. We zijn er met onze stand al vanaf 17:00u.

vriendelijke groeten,
het bestuur van uw trefpunt Zwevezele

Bijlage december 2015
e-mail: okra.zwevezele@skynet.be
roger.dewindt@skynet.be
of robert.vancompernolle1@telenet.be
website: http://www.okrazwevezele.be

Tel. Robert: 051/ 61 15 45 of 0477/ 63 31 97
Roger: 051/ 61 15 62 of 0472/ 25 41 57

Beste OKRA lid,
zoals ieder jaar, pakken we in de decembermaand uit met een

Kerstfeest
We brengen voor U een namiddag van bezinning, leute en plezier.
Zoals ieder 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 terug drie data voorzien voor dit
kerstgebeuren, nl. op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 december,
telkens om 13.30 uur in het C.C. De Wissel.
>>>>> Deuren vanaf 12.45 uur. <<<<<
Kaarten voor de verschillende dagen zijn nu te verkrijgen bij Uw wijkverantwoordelijke.
OKRA lid (of -bijlid) van trefpunt Zwevezele betaald 5,00 Euro, anderen betalen 8,00 Euro.

De ingangskaart is enkel geldig op de dag die op de kaart vermeld staat.
-----------------------------------------------------------------------------------Op maandag 7 december is er om 14:00u een voordracht in Tielt, in de bovenzaal CM gebouw,
‘Achter de schermen van de topsport’ door Louis De Pelsmaeker . Louis De Pelsmaeker, u zeker niet
onbekend als VRT-sportjournalist, komt een voordracht geven over topsport en sportvedetten, meer bepaald rond het thema ‘achter de schermen van de topsport’.
Op dinsdag 8 december, regiowandeling in Oostrozebeke, men vertrekt met de wagens van op de parking aan de Oude Wissel om 13:15u
Op donderdag 10 december is er een reisbeurs “Samen-reizen 55+” in het Fabriekspand, Veldstraat
59 te Roeselare, van 10:00u tot 17:00u. Inkom 2,00 euro (op vertoon van uw OKRA lidkaart)
Op maandag 14 december: regionale crea in zaal Driehove, Gitsestraat 287/Honzebroekstraat in Roeselare. (zie ook in de koerier)
Op zaterdag 19 december staat OKRA Zwevezele vanaf 17.00u opnieuw op de kerstmarkt van de
Landelijke Gilde hier te Zwevezele. Breng zeker een bezoekje aan onze stand voor een warme suikerwafel met koffie en/of voor een frisse drink aan de jeneverbar.
Op maandag 21 december is er om 14:00u een voordracht in Tielt, in de bovenzaal CM gebouw,
‘Achter de schermen van het Belgisch koningshuis’ door Brigitte Balfoort.
Op zaterdag 9 januari 2016 “Vakantie & Vrije tijd” te Roeselare (OKRA gratis toegang, zie flyer).
Op dinsdag 12 januari 2016 is er een regionale wandeling in Gits.
Op maandag 18 januari 2016: is er om 14:00u een voordracht in Tielt, in de bovenzaal CM gebouw,
‘Ons geheugen en vergeten’ door Michaël Portzky
Op dinsdag 19 januari 2016 is er een regionale wandeling in Pittem.
Nog even vermelden dat er voor de maand Januari geen “OKRA magazine” is.

Alvast een Zalige

Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar gewenst.
Met vriendelijke groeten,
het bestuur

