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Beste OKRA lid,

Bedankt voor uw vernieuwd lidmaatschap en het vertrouwen in ons trefpunt. Okra Zwevezele staat
opnieuw klaar om in 2020 er volop tegenaan te gaan! Bij deze wenst het bestuur van OKRA Zwevezele
AL onze leden en hun familie een GEZOND, VOORSPOEDIG en een GELUKKIG 2020 toe.
Sedert de 2de week van januari zijn onze kaarters, wandelaars en dansers reeds volop ACTIEF.
In deze winterperiode zijn het vooral onze wandelaars die de buitenlucht opsnuiven. Voor liefhebbers die
wensen deel te nemen aan de wandeltochten, er kan altijd contact genomen worden met Roger.
Op donderdag 13 februari gaan we wandelen in Groenhove i.p.v. Dadizele.
Met vertrek zoals gewoonlijk om 13:15u aan de oude Wissel (carpooling mogelijk).
Op dinsdag 18 februari is er de regiowandeling in Zwevezele.
Een aanrader om eens in eigen gemeente de mooie en rustige plekjes te verkennen!
Voor iedereen die sportief, fit en in beweging wil blijven…afstanden: 2km, 4,5km en
5km. Okra leden met sportverzekering betalen 1,00 euro, Okra leden zonder sportverzekering 1,50 euro en mensen die geen lid zijn van Okra betalen 2,00 euro.
Vertrek en inschrijving in de polyvalente zaal “de Zwaluw” vanaf 13:30hr.
Op donderdag 27 februari is er om 13:30u de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.
Dit gaat door in de C.C. Wissel. Zoals ieder jaar zal Roger een filmmontage presenteren
over
de
uitstappen
en
evenementen
van
het
voorbije
jaar.
Daarna is er koffiepauze met aansluitend een optreden van “De lachende
Muzikanten”. Een drietal muzikanten die ons ambiancemuziek brengt met
tussendoor enkele moppen. Na het optreden is er de gebruikelijke koffietafel.
Kaarten voor deze mooie namiddag kunnen bekomen worden bij de wijkverantwoordelijken aan een schappelijke prijs van 6,00 euro.
Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders in elke woning verplicht. De seniorenraad organiseert een
groepsaankoop. Schrijf je snel in en bestel jouw gecertificeerde rookmelders
aan een voordelige prijs door onderstaand strookje in te vullen en te betalen
aan uw wijkverantwoordelijke.
De rookmelders kosten 16 euro per stuk en bestellen kan tot 11 maart 2020. Zie ook bijgevoegde flyer.
Jouw bestelling van een rookmelder is pas definitief na betaling.
Info programma voor Maart:
9 mar: Regiowandeling in Ardooie, 17 mar: Regiokaarting in Zwevezele (De Zwaluw), 20 mar: Crea
paaswerkje, 24 mar: Start fietsseizoen (korte fietstocht met achteraf pannekoeken in de C.C.Wissel).
Met vriendelijke groeten,
het bestuur
……………………………………………………………………………………………………………….
Aanvraag rookmelders
Naam:
Vraagt……..rookmelder(s) aan en betaalt hiervoor…………..(16 euro per stuk) euro.
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Beste OKRA lid,

Winter hebben we niet echt gehad, maar ook niet de vervelende sneeuw en de gladde wegen!
Na een periode van felle windstoten en regenachtig weer, gaan we stilaan naar lentetoestanden zoals het
horen van de zingende vogeltjes en het schieten van de bladeren,…. Het is ook het moment om de fiets
eens op punt te zetten voor de komende fietstochten!
Op maandag 9 maart 2020 is er de Regionale wandeling in Ardooie.
We vertrekken aan de Oude Wissel om 13.15u. (carpooling mogelijk).
Op dinsdag 17 maart 2020 is er de Regionale kaarting in Zwevezele.
8 leden van Okra Zwevezele zullen het opnemen tegen andere trefpunten.
Roger heeft bij navraag de deelnemers voor Zwevezele reeds ingeschreven.
De kaarting gaat door in de polyvalente zaal “de Zwaluw”. Aanvang om 14:00u.
Op vrijdag 20 maart 2020 is er om 13.30u een CREA namiddag in Damberd, (zaal
de Klokke). Roos geeft er een workshop voor het maken
van een mooi PAASWERK. Kom gerust af en breng een taartplateau, 8 halve
eierschalen, een bloemknipschaar en een mesje mee.
Indien geïnteresseerd, vul onderstaand strookje in en betaal 15,00 € aan uw
wijkverantw. als deelname in de kosten (inschrijven ten laatste tegen 11 maart).
Op dinsdag 24 maart 2020 start het fietsseizoen. Vertrek op de parking van de
C.C. Wissel om 14:00hr. Na een korte fietstocht wordt iedereen uitgenodigd
voor een pannenkoekennamiddag. Ook niet fietsers zijn er welkom vanaf 14:00hr in de C.C. Wissel. Pannenkoeken kunnen vooraf besteld worden (7 euro per kg en 4
euro voor een halve kg). Bestelling bij Robert of Lena vóór
20/03/2020 (tel: 051/611545). Betaling gebeurt de dag zelf.
Op vrijdag 03 april 2020 is er een BOWLING namiddag. Deze
gaat door op de Hille (bowling Joyken) om 14:00hr. Voor deelname, gelieve strookje in te vullen en 6 euro te betalen aan uw
wijkverantw.
Evenementen voor April 2020:
Dinsdag 7 april regiowandeling in Gits en op dinsdag 21 april in Dentergem.
Donderdag 23 april: halve dagreis.
Met vriendelijk groeten,
Het bestuur

……………………………………………………………………………………………………………….
Inschrijvingsstrook voor Paasdecoratie
Naam …………………………………………………………. wenst deel te nemen aan de CREA
namiddag op vrijdag 20 maart en betaalt hiervoor 15,00 euro.
……………………………………………………………………………………………………………….
Inschrijvingsstrook voor Bowling
Naam…………………………………………………
op 3 april en betaalt hiervoor 6,00 euro

wenst deel te nemen aan de Bowlingnamiddag
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Beste OKRA lid,
Ons (programma) voor april
Het zijn bizarre tijden!!!! Een paar maanden terug hoorden we op de televisie
dat er een virus in China was, namelijk de CORONA virus. Dit leek ver weg
van ons bed…..Maar opeens zat het al in Italië en nog even later zelfs in ons
Belgen land. Nu zitten we er zelfs middenin!
De overheid legt ons maatregelen op zoals contacten vermijden (geen hand-

jes geven en
minimum 1,5 m afstand houden), zo veel mogelijk thuis blijven, enkel buitenhuis gaan voor
afhalen eten - apotheker - dokter. Wandelen en fietsen mag maar NIET in groep.
Verder wordt ook aangeraden : meermaals handen wassen, papieren doekjes gebruiken en onmiddellijk weggooien in afsluitbare vuilnisbak.
Het is voor niemand gemakkelijk om in zo’n toestand te leven, maar het is de enigste manier om er
van af te geraken. Gelukkig hebben we goede hulpverleners (dokters, verpleegkundigen, virologen, overheid,….) die ons bijstaan. Ook andere mensen die VERPLICHT zijn te werken en risico
lopen besmet te geraken. Denk maar aan de politiemensen, winkelbedienden, buschauffeurs,….
Deze mensen verdienen een dikke pluim!
Alle activiteiten die gepland waren voor april zijn GEANNULEERD.
Dus geen Bowlingnamiddag (03/04), geen wandelingen in Gits (07/04),Dentergem (21/04) en ook
geen halve dagreis (23/04).
Voor de mensen die kaarten hebben gekocht voor de film van de seniorenadviesraad en voor de
bowling en die zich hadden ingeschreven voor het paaswerkje, krijgen hun geld terug betaald.
De fietshappening in Wingene van 05/05 en de Meibedevaart van 12/05 zijn geannuleerd.
Ook de wekelijkse kaarting en dansen worden afgelast tot nader order.
Het maandelijks boekje voor APRIL zal U wel bezorgd worden door de wijkverantwoordelijke.
Spijtig genoeg kunnen onze vrijwilligers niet binnenkomen om het persoonlijk te overhandigen, maar zal het boekje in de brievenbus gedeponeerd
worden.
Zorgt goed voor elkaar en hopelijk kunnen we binnen een paar maanden
opnieuw genieten van onze “verwende” activiteiten en pikken we ons
NORMALE dagelijkse leven weer op.
Met vriendelijk groeten,
Het bestuur
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor MEI

Het zijn
rare tijden.
Alles gebeurt in het belang van de veiligheid en gezondheid van onze leden en vrijwilligers.
Alle activiteiten vallen stil, geen enkel persoonlijk contact is nog mogelijk.
Alle activiteiten die gepland waren voor de maand MEI zijn GEANNULEERD.
De fietshappening in Wingene (5/5), de meibedevaart (12/5), Rerum Novarum (17/5) en de dansinstuif
(20/5) gaan NIET door.
Ook de wekelijkse kaartingen en dansen worden afgelast.
Dit verbod blijft geldig tot minstens 8 juni. Pas dan zal de overheid verder evalueren.
Niks laat uitschijnen dat grote ledenbijeenkomsten snel zullen toegestaan worden. Tot eind juni zien we
op dit vlak alvast geen wijziging en is het annuleren van ledenbijeenkomsten het advies.
GEEN activiteiten van OKRA-SPORT tot minstens 18 mei, sporten in openlucht: vanaf dan zouden
sommige activiteiten in clubverband (onder voorbehoud) eventueel mogelijk zijn enkel en alleen onder
bepaalde voorwaarden.
Sporten in een zaal (sporthal, parochiaal centrum of gemeentelijke zaal), is NIET TOEGESTAAN.
Kijk regelmatig naar onze website voor meer corona-info (https://www.okrazwevezele.be).
Het maandelijks boekje voor MEI zal zoals vorige maand U wel bezorgd worden door de wijkverantwoordelijke. Spijtig genoeg kunnen onze vrijwilligers niet binnenkomen om het persoonlijk te overhandigen om veiligheidsredenen, maar men zal het boekje in de Uw brievenbus deponeren.
Bij dit mooie weer kan er wel (met of zonder partner) een wandelingetje of een fietstocht gemaakt worden. Of een dansje thuis met de partner is ook niet mis! Dit om zo de conditie wat op peil te houden…..
Anderen kunnen wat denksporten beoefenen (schaken, puzzelen, kruiswoordraadsels,….).
Of voor de liefhebbers wat tuinieren! En voor de zonnekloppers rustig genieten van de natuur met een
potje koffie en een koekske!
Zo gaat de “coronatijd” wat rapper voorbij en kunnen we onze pijlen richten naar de toekomst, die ons
terug in normale toestanden brengt. Hopelijk zo snel mogelijk, zodat we met plezier
opnieuw kunnen genieten van de activiteiten die Okra Zwevezele U biedt.
Zorg goed voor elkaar, vergeet niet de handen op tijd te wassen en anderhalve meter afstand te houden
van elkaar! Op deze manier komt het zeker goed.
Met vriendelijk groeten,
het bestuur
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor JUNI ,JULI en AUGUSTUS
We zijn er nog niet van af! En hoelang zal het nog duren?
Het zijn moeilijke tijden voor IEDEREEN en zeker voor de senioren!
We zijn een risico groep (wordt gezegd)......Ondertussen kennen we de maatregelen die moeten genomen worden (iedere dag worden we er aan herinnerd!).
OKRA loopt momenteel ook met de kop tegen de muur. De maatregelen bezorgen onze leden
“voorlopig” weinig ruimte. Buiten komen mag, maar onder STRENGE voorwaarden (geen contacten en afstand houden,..).
Sedert 18/5 zitten we in fase 2: versoepeling van de maatregelen zoals terug openen van kappers,
musea, dierenparken, bezoeken in WZC, oppas kleinkinderen door grootouders,….
Bezoek aan WZC van 1 familielid gedurende een half uur bij bewoner WZC en éénmaal per week;
Oppas kleinkinderen door grootouders: niet knuffelen en niet ouder zijn dan 65 jaar.
Met wat zijn ze bezig!!!! Natuurlijk is de GEZONDHEID die primeert. En hopelijk geraken we er
snel van af, zodat we onze “oude” gewoontes van vóór de corona weer vlug kunnen opnemen.
Op 8 /6 krijgen we dan fase 3 waarbij de HORICA een zeer belangrijke rol zal spelen.
Wie verlangt er niet naar een gezellige babbel op een terrasje met een potje koffie met een taartje
(of pannenkoek) na een stevige fietstocht? Of kaarten met vrienden ? Dansen in groep? Seniorennamiddagen met optredens? Of een reisje met de bus? Dit alles komt ZEKER weer terug. Daar zorgt
OKRA Zwevezele voor.
Nu moeten we nog wat geduld opbrengen en ons wat nuttig bezighouden.
Het mooie weer helpt ons daarbij een beetje. Misschien is een wandelingetje of
een fietstocht naar een nabijgelegen kapelletje een oplossing om aldaar een
kaars te laten branden….. De Mariamaand is wel voorbij, maar het kan misschien in tijden van corona geen kwaad!!!
Onze activiteiten voor juni, juli en augustus zijn daardoor weer eens GEANNULEERD. Geen huwelijksjubilarissen (11/6) (zal op een latere datum gebeuren). Voor juli zijn er geen activiteiten
voorzien. Voor augustus geen seniorennamiddag in Wingene (6/8), geen regionale petanque (17/8)
en ook geen groentekaarting (28/8). Ook geen fietsen, wandelen en dansen IN GROEP….
Zoals U in de pers hebt vernomen is er nu ook “contact onderzoek (contact tracing)”. U kunt onverwachts een telefoon ontvangen met de melding dat u “misschien” besmet bent. Dit is een goed initiatief om het virus te bestrijden. MAAR wees waakzaam! ENKEL het nummer 02 214 19 19 en
SMS nummer 8811 worden daarvoor gebruikt. Let dus op voor nagebootste sms berichten of geef
geen wachtwoorden of betaalkaartgegevens door via telefoon!
Hierbij vindt U een iets dikker zomermagazine. Dit voor de maanden juni, juli en augustus.
Volgende magazine zal door de wijkmeesters dan geleverd worden begin SEPTEMBER.
Voor de rest wensen wij iedereen nog een MOOIE ZOMER toe.
Een goede raad!: “Zorg voor elkaar en uw gezondheid. Neem vooral geen onnodige risico’s”
Met vriendelijk groeten,
Het bestuur
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor OKTOBER
De laatste maanden was het wat stil bij OKRA. De voorbije vakantiemaanden zitten er voor iets
tussen , maar ook de “vervelende” CORONA! Vanuit de regio werden verschillende maatregelen
opgelegd waarbij het voor ons als bestuur ONMOGELIJK was om bepaalde evenementen op een correcte
en veilige manier te organiseren.
Maar we geven de moed niet op! Onze planning voor 2020 is wel wat gewijzigd.
De dansers kunnen opnieuw hun wekelijks danspasjes repeteren, de wandelaars hun wandeltochten verder
doen en de fietsers komen opnieuw aan hun trekken met de tweewekelijkse fietstochten.
Wel dient vermeld dat tijdens deze sportieve gebeurtenissen de gekende veiligheidsmaatregelen dienen in
acht genomen te worden (1,5 m afstand houden , mondmasker bijhebben en zo nodig aandoen).
Voor de kaarters ligt het voorlopig wat moeilijker. Dit jaar zal er NIET meer gekaart worden.
Alle andere evenementen zoals ontbijt, ontspanningsnamiddag, culinaire reis,…. gaan dit jaar NIET door.
Wat gaat er nog wel door:
Op 26 okt 2020: is er een mooie wandeling van ± 4 km. rond ZWEVEZELE met stoppunt
in “de Landsman”.
Vertrek aan de Wissel om 13:15hr. Gelieve vooraf met Roger contact op te nemen indien
U wilt deelnemen, om zo de uitbaters van “de Landsman” op de hoogte te brengen van het
aantal bezoekers, uiterlijk tegen 20 oktober.

Op 13 nov 2020: bowlingnamiddag in de JOYKEN.
Iedereen die vooraf was ingeschreven heeft reeds betaald en wordt verwacht om
14:00hr in de Joyken.
Op 24 okt 2020 is er wel de jaarmis in de Sint-Aldegondiskerk om 17:00hr voor de overleden
leden OKRA.
Wat het kerstfeest van 16 dec 2020 betreft, is er nog niets beslist.
Met vriendelijk groeten,
het bestuur

