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Beste OKRA lid,
ons programma voor Februari
Okra Zwevezele wenst U en uw familie een gezond, voorspoedig en gelukkig 2019 .
Op onze leeftijd is het vooral belangrijk dat we gezond mogen blijven, zodat we kunnen genieten
van de grote en kleine dingen des levens. Samen gaan we voor een warm OKRA voor alle 55+ers.
Okra Zwevezele staat opnieuw klaar om het beste van zichzelf te geven,
opdat u ten volle kan genieten van onze activiteiten in 2019.
We danken U voor uw vernieuwd lidmaatschap en voor het vertrouwen in ons trefpunt.
Op Donderdag 07 februari Regiowandeling in Dadizele .
Men vertrekt zoals gewoonlijk om 13.15 u aan de oude Wissel (carpooling mogelijk) .
Op Dinsdag 12 Februari Regiowandeling in Wielsbeke .

Op Donderdag 21 februari OKRA DANST!!
Okra – Regio Roeselare - Tielt nodigen je uit op “OKRA dansfeest”
21 februari vanaf 13.30 uur in OC DE SCHOUW in Lichtervelde
Je kunt tickets kopen via trefpunt of in het regiosecretariaat
( 051/265307 of 051/423808)

Info programma voor Maart
Op Dinsdag 12 Maart Regiokaarting Wielsbeke
Op Dinsdag 19 Maart Regiowandeling Oeselgem
Op Dinsdag 26 Maart Start het nieuwe Fietsseizoen.
Robert heeft voor onze OKRA Trappers veel mooie
fietsnamiddagen op zijn programma staan.
Op Donderdag 28 Maart Algem. Ledenvergadering
Op Vrijdag 29 Maart Bowling

Met vriendelijke groeten,
het bestuur
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Beste OKRA lid,
zie hier ons programma voor maart
Op dinsdag 12 maart Regiokaarting in Wielsbeke.
Op dinsdag 19 maart Regiowandeling in Oeselgem.
We vertrekken telkens te 13.15u van op de parking aan de Oude Wissel (carpooling mogelijk)
Op vrijdag 22 maart is er terug een mooie namiddagfilm i.s.m. Seniorenadviesraad in het
C.C. De Wissel om 14:00u. Koffie en versnapering tijdens de pauze.
Zie ook bijgevoegde flyer. Kaarten à 4,00 € zijn te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke.
Op dinsdag 26 maart is er de start van het nieuwe fietseizoen 2019.
Op donderdag 28 maart is er om 13.30u de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.
Deze gaat door in het C.C. De Wissel .
We genieten er van een filmmontage gepresenteerd door Roger over de uitstappen en
activiteiten van OKRA Zwevezele van het voorbije jaar..
Daarna is er een koffiepauze gevolgd door een optreden van goochelaar Di Stefano,
hij brengt ons een sprankelende show vol verrassingen en plezier. Een aangename,
geestige goochelshow vol humor ... Zeker het deel waar "telepathie” naar voor komt,
laat een sterke indruk na. Na de show is er de gebruikelijke koffietafel.
Kaarten zijn te bekomen voor deze mooie namiddag aan 6,00 € bij uw wijkverantwoordelijke.
Op vrijdag 29 maart is er onze tweede Bowlingnamiddag.
We verzamelen om 14.00u in de Bowling Joyken op de
Hille . Gelieve het strookje nu in te vullen met uw naam en
6,00 € te betalen aan uw wijkverantwoordelijke. Leuk en
sportief amusement tijdens twee spellen bowling.
Info voor April
Op vrijdag 5 april is er om 13.30u een Crea-namiddag, een workshop voor
het maken van een mooi paaswerk. Gelieve onderstaand strookje in te vullen
en ook 15,00 € te vereffenen aan uw wijkverantwoordelijke.
Breng een schaar, mes of tangetje mee en eventueel ook een plastiekzak voor
de bloemresten en afval.
Met vriendelijke groeten,
het bestuur
Inschrijvingsstrook voor de Paasdecoratie
Naam ………………………………………………………….
Wenst deel te nemen aan de crea-namiddag op vrijdag 5 april en betaalt hiervoor 15,00 € .
Inschrijvingsstrook voor de Bowling
Naam ………………………………………………………..
Wenst deel te nemen aan de Bowlingnamiddag op vrijdag 29 maart en betaalt hiervoor 6,00 €
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor april
Na een winterperiode van wat wispelturig weer (mooi,koud,nat en wind), gaan we eindelijk
naar de lente die ons dit jaar hopelijk veel mooie dagen brengt. Misschien is het tijd om de fiets
van de haak te halen of de wandelschoenen uit de kast te halen! Of misschien lekker genieten van
een reisje! En liefhebbers die creatief bezig zijn, hen de mogelijkheid brengen gedurende een namiddag iets bij te leren. Wat moet een mens meer hebben……..
Op vrijdag 5 april is er om 13.30u een Crea-namiddag, zoals reeds
meegedeeld. Een workshop voor het maken van een mooi paaswerk. Dit
gaat door in Damberd,benedenzaal marktplein Zwevezele en wordt gegeven door Roos. Vergeet niet schaar,mes of tangetje en eventueel plastiekzak voor bloemresten mee te brengen!De ingeschreven leden zijn er van
harte welkom!
Op dinsdag 9 april is er de pannenkoeken fietstocht.
Vertrek aan de C.C.Wissel om 14:00u met de fiets (+/- 15km).
Ter plaatse (C.C.Wissel) kan vanaf 14:00u pannenkoeken met koffie verkregen worden en kunnen pannenkoeken aangekocht worden.
Op donderdag 18 april is er de halve dagreis naar Gullegem met
bezoek aan“Grootmoeders Koffie” met koffie en taart. Nadien bezoek
aan Eperon d’Or in Izegem en om af te sluiten met een avondmaal in
het restaurant Ruytershove in Izegem.
Vertrek om 12:45u op den Hille en 13:00u op de markt. Terug thuis
rond 20:30u . Prijs 48:00 euro.
Inschrijving via strookje hieronder en af te geven aan de wijkverantwoordelijke. Veel reisgenot!
Op donderdag 25 april gaat de regiowandeling Hooglede door. Afspraak aan de C.C.Wissel om
13:30u. De Regiowandeling in Ooigem van dinsdag 23 april gaat NIET door.

Info voor Mei
07mei-fietshappening Pittem (later meer info)
14 mei-meibedevaart (later meer info)
Met vriendelijke groeten,
het bestuur
--------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsstrook voor de halve dagreis op 18/4
Naam:
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Beste OKRA lid,
Periode Pasen is voorbij. Laat ons nu genieten van de mooie meimaand, de bedevaartsmaand waar jullie
volledig aan jullie trekken zult komen met o.a. een bedevaartsreis, voor de sportievelingen wandelen,
fietsen en dansen en verder genieten van een drankje en een hapje. Veel plezier!
Op dinsdag 7 mei is er een OKRA fietshappening in Pittem. De fietsers
die reeds ingeschreven zijn, worden verwacht op de parking aan de Oude
Wissel om 12:30u. Er wordt een fietstocht gereden in de omgeving van
Pittem (2 lussen van 12km). Op de eerste lus van 12 km is een stop voorzien voor alle deelnemers. In de loop van de namiddag kan je met de
deelnemerskaart terecht op de verschillende standen voor een sneukel.
Er zijn ook broodjes voorzien (voor diegenen die op voorhand reeds betaald hebben).
Op dinsdag 14 mei is er de jaarlijkse meibedevaart.
We vertrekken om 11:45u aan den Hille, 12:00u op het Marktplein en rijden
richting Adinkerke voor een stuk lekkere Veurnse taart met koffie.
Daarna vervoegen we onze weg verder naar
de O.L.V. kerk in De Panne voor een kerkdienst, gegeven door E.H. Houtman in de
crypte van de kerk .
Daarna brengen we een bezoek aan het openluchtmuseum “Bachten de
Kupe” in Izenberge waar we een fris drankje kunnen nuttigen. Het avondmaal nemen we in het Spaans Kwartier. De prijs voor deze namiddag bedraagt 45,00 euro. Betaling aan de wijkverantwoordelijke met onderstaand strookje.
Op zondag 19 mei wordt U verwacht op het jaarlijkse Rerum Novarum feest in het kasteelpark.
Om 11:30u is er een welkomst aperitief en vanaf 12:00u uitgebreide barbecue.
Rond 14:00u is er een geleide wandel– en fietstocht i.s.m. Pasar en Okra met traktaat onder weg.
Om af te sluiten volgt dan nog om 16:30u een trekking met gratis tombola.
Dit alles is ENKEL voor de diegenen die op voorhand ingeschreven zijn via de hier bijgevoegde flyer.
Prijs per persoon 10 euro (kinderen –12 gratis).
Op woensdag 22 mei is er om 14:00u onze jaarlijkse dansinstuif. Voor wie graag eens danst of geniet
van de aangename dansmuziek bij een drankje of een pannenkoek, kom gerust eens langs naar het CC De
Wissel voor een leuke namiddag. Iedereen welkom. Deuren open om 13:00u
Met vriendelijke groeten,
het bestuur
…………………………………………………………………………………………………………….
Inschrijvingsstrook voor de meibedevaart 14 mei
Naam/voornaam:
schrijft zich in voor de bedevaart van 14 mei met …… pers. en betaalt hiervoor 45,00 euro per pers.
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Beste OKRA lid,
De frisse dagen van de voorbije maand mei hebben ons niet tegengehouden om volop te genieten van
diverse evenementen (fietshappening, meibedevaart, Rerum Novarum,…)
Hopelijk krijgen we in juni iets warmer weer en kunnen we dan volop genieten van de zon!
In juni is Okra Zwevezele volop actief (vooral sportief) bij onze interne clubs van fietsers, wandelaars,
dansers en kaarters.
Op donderdag 13 juni worden onze huwelijksjubilarissen verwacht om 14:00u
in het C.C. De Wissel. Proficiat aan de jubilarissen!

Op dinsdag 25 juni gaan we Toeren in de Moeren. We vertrekken met diegenen die zijn ingeschreven
aan de Oude Wissel om 8:00u naar De Panne, voor een fietstocht van 40km.
Ter herinnering:
Op donderdag 24 okt 2019 is er “De mooiste Melodieën van de Lage Landen” met Willy Sommers, Luc
Steeno, Frank Galan, Wendy Van Wanten, Louis Flion & New Bis Band.
Dit gaat door in het Kursaal Oostende. Aanvang om 14:00u en deuren gaan open vanaf 12u30.
Okra leden betalen 40 euro met een toeslag van 14 euro voor de bus. Kaarten kunnen nog besteld worden
via de wijkverantwoordelijke.
Er is melding gemaakt van een fout in het Okra magazine van juni; namelijk een foute prijsmelding van
een culinaire wandeling in Middelburg (Zeeland) op blz 4. De prijs voor okra leden bedraagt 89 ipv 92
euro en voor niet-leden 96 i.p.v. 99.
Volgende maand is er een Okra Magazine voor de maanden juli en augustus.
We gaan er dan even tussenuit voor een vakantiestop. Alvast voor iedereen een
deugddoend en ontspannend verlof toegewenst.
Nog wat informatie voor de komende maanden:
Op maandag 19 augustus is er het Regionale Petanquetornooi in het kasteelpark hier in Zwevezele.
Ieder Okra lid die een balletje wilt werpen is zeker welkom. Later meer info.
Op vrijdag 30 augustus is er onze jaarlijkse groentenkaarting die doorgaat in de CC De Wissel om
14:00u. Inleg 1,50 euro. Graag vragen we U onze vereniging te steunen door kaarten te kopen
(vanaf volgende maand zijn deze beschikbaar). Alvast is iedereen van harte welkom!
Later meer info.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur
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Beste OKRA lid,
De zomer komt eraan! Het is tijd om de valiezen te pakken en een tijdje
de zonnige oorden op te zoeken. Voor de thuisblijvers, geen paniek….
Okra Zwevezele zorgt voor ontspanning en plezier tijdens de maanden
juli en augustus.
Vooral de buitensporten (fietsers en wandelaars) komen aan hun trekken.
Dansers en kaarters leggen eventjes “de riem” af en kunnen dan vanaf september terug aan de slag.
Op dinsdag 16 juli en 27 augustus zijn er naar jaarlijkse gewoonte de
daguitstappen met de fiets.
Meer info hierover krijgt u op één van de volgende fietsnamiddagen.

Op maandag 19 augustus om 13:45u start het jaarlijkse regio OKRA Petanquetornooi.
Dit gaat door zoals ieder jaar in het kasteelpark te Zwevezele.
Bij deelname, gelieve het hier ondervermeld strookje (ingevuld en betaald)
te bezorgen aan uw wijkverantwoordelijke of neem ten laatste contact op
met Roger Dewindt en dit vóór 4 augustus.
OKRA leden die deelnemen aan het tornooi dienen ZEKER om 13:15u
aanwezig te zijn.
Iedereen (ook niet deelnemers) zijn van harte welkom, om bij een drankje
op het terras samen met vrienden te genieten van dit evenement en van de
mooie omgeving.
Laat ons hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn!!!
Op vrijdag 30 augustus gaat onze jaarlijkse OKRA Groentekaarting door in het C.C. De Wissel
vanaf 14:00h. Graag nodigen wij u dan ook uit.
Deze kaarting is vooral een FINANCIELE ruggensteun voor onze vereniging.
Inleg: 1,50 euro. Ook voor de niet kaarters of indien belet te komen, U kan altijd uw steun betuigen door
kaarten te kopen bij de wijkverantwoordelijke of iemand van het bestuur.

Dank bij voorbaat!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur OKRA Zwevezele

…………………………………………………………………………………………….
Inschrijvingsstrook voor het Petanquetornooi op maandag 19 augustus
Naam / voornaam

…………………………………………………………

Schrijft zich in voor het petanquetornooi en betaalt hiervoor 3,00 euro
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor September
De warme maanden juli en augustus zijn achter de rug. Hopelijk hebben jullie volop genoten van zon en
rust tijdens deze verlofperiode.
Bij Okra zwevezele zijn de batterijen terug opgeladen om er weer volop tegenaan te gaan en dit met
boordevol aan evenementen.
De kaarters en dansers van OKRA komen in september opnieuw aan hun trekken.
Voor de kaarters zit het seizoen er bijna op. Nog maximum 2 speeldagen (4 en 11 sep).
Op 2 okt worden de kampioenen van de kaarters ingehuldigd met een groot feest.
De dansers hervatten ook hun activiteiten op 4/9 en kunnen wekelijks hun danspasjes verder overdoen.
Op donderdag 12 september is er onze halve dagreis. Vertrek om 12:15u aan de Hille
en om 12:30u op de markt. We rijden eerst naar Harelbeke “de Banmolens” voor taart en
koffie en daarna maken we een bedrijfsbezoek bij de firma Haelvoet in
Ingelmunster. Daar worden stoelen, tafels, bedden en ander meubilair
voor rusthuizen en klinieken gemaakt. We krijgen er een rondleiding in
de showroom en in de fabricagehal. Achteraf is er nog een drankje.
Na het bezoek rijden we richting Wielsbeke, naar het café “De Meander”.
Een gezellige café waar er ook een drink voorzien is. Rond 18:00u vervoegen we ons
naar de brasserie “Rhodesgoed” in Kachtem voor ons avondmaal. Terug thuis rond 20:30u.
Prijs voor de reis bedraagt 48,00 €
Gelieve in te schrijven via onderstaande strook en bedrag te bezorgen aan uw wijkverantwoordelijke.
Op woensdag 18 september hebben we tijdens de week van het trefpunt onze
ontspanningsnamiddag i.s.m. de cultuurdienst van de gemeente, met optreden van
Luc Caals en Eric Goris (zie hierbijgevoegde flyer). Een namiddag van lachen en
amusement. Dit gaat door in de C.C. Wissel om 14:00u. Kaarten aan 8,00 euro te
bekomen bij uw wijkverantwoordelijke.
Op donderdag 19 september wordt er vanaf 08:00u in het C.C. De Wissel een “trefpuntontbijt”
georganiseerd. Kaarten zijn te bekomen bij uw wijkverantwoordelijke aan 06,00 euro.
Info voor Oktober
02/10: kampioenviering kaarters
10/10: Culinaire reis
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
……………………………………………………………………………………………………………….
Inschrijvingsstrook voor de halve dagreis op 12/9
Naam:
Schrijft zich in voor de halve dagreis met ….. pers. en betaalt hiervoor ………… (48 euro pp)
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Beste OKRA lid,
De zomer is definitief voorbij. De herfst zorgt nog voor de mooie kleuren van de vallende bladeren en
brengt ons hopelijk nog aangenaam weer met af en toe wat welgekomen neerslag.
Oktober is ook de maand met boordevolle evenementen.
Op woensdag 02 oktober is er de kampioenviering bij de kaarters.
Alle ingeschrevenen zijn er welkom vanaf 11:00u in het C.C. de Wissel voor de viering en de maaltijd.
Op 09 oktober is er een VRIJE kaarting en op 23 oktober start het nieuwe seizoen 2019-2020.
Wie als nieuw wenst deel te nemen aan de kaartnamiddagen kunnen zich inschrijven bij Roger.
Op donderdag 10 oktober is er onze jaarlijkse culinaire reis. Vertrek om
11:15u op den Hille en om 11:30u op het Marktplein. Met stop in Rumbeke,
in het restaurant “Ter Bos” voor lekkere paling (keuze paling in de room, in
‘t groen of zelfs in ‘t rood). Prijs: 45,00 euro (incluis autocar, wijn of andere
drank aan tafel en koffie). Na het eten even de benen strekken in domein
STERREBOS (kasteel van Rumbeke). Rond 16:30u terug thuis.
Inschrijvingen vooraf via hieronder vermelde strook, met vermelding van de soort paling .
Op maandag 14 oktober is er een wandeltocht in Zwevezele i.s.m. Geselle.
Geïnteresseerden dienen vooraf ingeschreven via het secretariaat Geselle of via Roger.
Vertrek aan het rustoord Zwevezele om 14:00u.
Op dinsdag 15 oktober is er de regiowandeling in Ruiselede, vertrek om 13:00u aan de C.C. Wissel.
De voordracht (film) in de C.C. Wissel, die gepland was op donderdag 17 oktober, gaat NIET door.
Op dinsdag 22 oktober is er de regiokaarting in Wingene. Vooraf inschrijving bij Roger.
Op zaterdag 26 oktober is er de jaarmis voor de overleden leden van OKRA om 17:00u.
Voor de fietsers zijn er dit jaar nog uitstappen op 01/10, 15/10 en 29/10.
Op 29 oktober is er de pannenkoeken fietstocht.
Vertrek aan de C.C. Wissel om 14:00u voor een korte fietstocht (+/- 15 km).
Ter plaatse (C.C.Wissel) kan al vanaf 14:00u pannenkoeken met koffie verkregen worden en ook
pannenkoeken aangekocht. Iedereen is er van harte welkom (ook NIET Okra leden).
Bij aankoop van de pannenkoeken is het wenselijk vooraf het aantal te melden aan Lena.
Info voor de maand november:
Vrijdag 8 november: bowlingnamiddag.
Dinsdag 12 november regiowandeling Aarsele en maandag 25 november regiowandeling Lichtervelde.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
NAAM: ……………………………………...
schrijft in voor de Culinaire reis met …. personen
à 45,00 euro per persoon.
Ik verkies :
paling in de room
paling in ‘t rood
paling in ‘t groen
gelieve uw keuze aan te duiden!!!
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Beste OKRA vrienden,
De maand NOVEMBER doet ons denken aan de overledenen (Allerheiligen en Allerzielen), aan de voorbije oorlogen (11 november), aan de herfst (vallen van de bladeren) en het verwarmen van onze woningen. Het is een kalme maand voor wat de OKRA activiteiten betreft, maar toch hebben we een aantal
aanbiedingen:
Tijdens de winterperiode ligt het fietsseizoen wat stil, maar er zijn nog alternatieven.
Het nieuwe seizoen 2019-2020 voor de kaarters is begonnen. Nieuwe kaarters kunnen zich nog altijd inschrijven bij Roger. Ook de dansers blijven aan de slag.
Vooral de wandelaars komen aan hun trekken.
Buiten de wandelingen in de trefpunten Moorsele (op 7/11) en St-Kruis (op 13/11)
zijn er de regiowandelingen in Aarsele (12/11 in JOC ) en Lichtervelde (25/11 in de
Schouw). We vertrekken voor de regiowandelingen gezamenlijk om 13:15u aan het
C.C. de Wissel. Carpooling is meestal mogelijk. Bewegingen, zelfs in de winterperiode is een noodzaak! Het is goed voor spieren en gewrichten. Ik zou zeggen doen…..
Uw wijkverantwoordelijke heeft de lidkaartstickers en sportstickers bij voor 2020.
Het lidgeld voor 2020 bedraagt: voor hoofdlid 25,00 euro en tweede lid 17,00 euro (gezin 42,00 euro),
rusthuis 10,00 euro en bijlid 5,00 euro. Voor onze sportieve leden is er ook de sportverzekering van 8,00
euro. Bezorg de wijkverantwoordelijke het kleefbriefje van uw ziekenfonds, zodat U de 8,00 euro terug
kan innen. Voor de leden die bij CM verzekerd zijn, doen wij het nodige voor uw terugbetaling.
Leden die bij een andere mutualiteit zijn aangesloten, gelieven zelf een formulier daar aan te vragen en
dit aan ons te bezorgen. Na validatie van dit document, krijgt U het terug om dan af te geven aan uw mutualiteit.
Op vrijdag 8 november om 14:00u is er opnieuw een Bowlingnamiddag in
de Joyken op de Hille. We spelen er twee spellen.
Indien deelname, gelieve in te schrijven met onderstaand strookje of rechtstreeks bij Roger 051/61 15 62 of 0472/25 41 57
Planning volgende maand:
Op dinsdag 10 december : Regiowandeling in Wingene
Op donderdag 12 december en vrijdag 13 december : Kerstfeest in het C.C. De Wissel (meer info later).
Op zaterdag 21 december : Kerstmarkt met de Landelijke Gilde.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

NAAM : ……….
Neemt deel aan de bowlingnamiddag op 8 november met ….. pers. aan 6,00 € per persoon.

Bijlage december 2019
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Beste OKRA lid,

Het jaar zit er weer bijna op. De dagen worden korter en kouder! Gelukkig zijn er de mooie december
avonden, gezellig bij het haardvuur omringd met mooie kerstversiering. De feesten komen eraan!
Dan denken we aan Kerstmis en Nieuwjaar. Aangename sfeer, blije gezichten, samenkomen, feesten….
Dat is waar Okra Zwevezele voor staat!
Eerst is er op 10 december nog de regiowandeling in Wingene. We vertrekken aan De Wissel om 13.15u

Kerstfeest

Dan is er ons Jaarlijks
Door de verwachte grote opkomst wordt dit feest gespreid over 2 dagen, namelijk
op donderdag 12 december en vrijdag 13 december. Deuren open vanaf 12:45u.
Zoals ieder jaar is er een voorstelling in twee delen met tussenpauze.
Dit jaar is er het optreden van Werner en Laurie (De Werner Michiels en Laurie show). Ze brengen ons meezingers en dansbare, tijdloze melodieën.
Na de voorstelling is er de traditionele koffietafel
Inkomkaarten kunnen bekomen worden bij uw wijkverantwoordelijke aan 6 euro.
Er zijn twee verschillende kaartkleuren voor de twee dagen.
Op zaterdag 14 december nodigt Okra Wakken U uit voor een kerstconcert in het St-Petrus &
St-Catharinakerk in Wakken om 18u30 met Due Voci (Marc Meersman & Francis Guntler, mannen met
een bariton stem!). Kaarten in voorverkoop (10 euro), aan te vragen bij okra.wakken@gmail.com.
Op zaterdag 21 december is er de kerstmarkt met de landelijke Gilde. Iedereen is er van harte welkom
vanaf 17.00u. Er is voor elk wat lekkers op onze stand, een warme suikerwafel, een koffie en/of frisse
drank aan de jeneverbar.
Bij deze willen we U ook nog mededelen dat Okra Zwevezele 500 leden (en 60 bijleden) telt en 22 vrijwilligers. 2019 was een ZEER geslaagd jaar voor Okra Zwevezele, waar iedereen aan zijn trekken kon
komen (mooie reizen, plezante fietstochten, wandelingen, dans, kaarten, bowling, seniorennamiddagen,
crea namiddag, …). Voor 2020 zijn we opnieuw zeer hoopvol om er tegenaan te gaan!
Om dit alles in goede banen te leiden, zijn onze vrijwilligers ZEER belangrijk en danken we hen daarvoor. Bijkomende hulp is altijd welkom. Vandaar een oproep naar NIEUWE en gemotiveerde vrijwilligers (neem gerust contact op met Robert of Roger). Alvast bedankt.
Hierbij bezorgt uw wijkverantwoordelijke U de kaart met de geplande evenementen voor 2020.
In het okra magazine van december vindt U bijkomende info over reizen, sport en cultuur voor 2020.
Voor de maand JANUARI 2020 zal er GEEN “okra magazine” zijn.
Ook zijn er kortingen voor okra leden (bij vertoon van okra lidkaart) zoals gratis toegang vakantiebeurs
in Expo hallen Roeselare (10-13 jan 2020) en voor het wielermuseum Roeselare (5 euro i.p.v. 7 euro).
Ter info: U kunt ook alle activiteiten, jaarprogramma, foto’s, historiek, uitslagen bekijken via de onze
website “www. okrazwevezele.be”
Verder aan ALLE leden nog een ZALIG KERSTFEEST en
GELUKKIG NIEUWJAAR
Het bestuur

