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Beste OKRA lid,
Ons programma voor FEBRUARI 2021
Aan al onze leden en ook de nieuwe, dank voor het vertrouwen om (opnieuw) LID te worden van
onze vereniging OKRA Zwevezele. 2021wordt een jaar van HERBELEVING. Een jaar die ons
terug doet verlangen naar BETERE tijden. Hopelijk doet het vaccin zijn werk en kunnen we terug
volop genieten van het gezellig samenzijn onder de mensen!!!
Volgens de laatste berichten vanuit de gemeente zouden het vaccinatiecentrum voor Wingene en
Zwevezele in de Europahal van Tielt komen. Voor de 65 plussers ( waarvan de meeste OKRA
leden zijn) zou dit rond Maart/April kunnen gebeuren. Onze gemeente zoekt ook naar een
oplossing voor wie niet of minder mobiel is, om zo te kunnen helpen bij de verplaatsing.
Tot vervelens toe kunnen we nog geen STARTDATUM geven voor de aanvang onze geplande
evenementen bij OKRA Zwevezele zoals vermeld op de kaart met het jaarprogramma van 2021.
Alle reservaties voor gebruikname van de locaties in Zwevezele zijn aangevraagd en goedgekeurd
en van het moment dat de toestemming gegeven wordt om opnieuw te kunnen starten, zal u daarvan zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht worden.
Dit alles kan U ook volgen via onze website “okrazwevezele.be”.
De regionale kaarting, gepland op 09 mrt 2021, in C.C. Wissel gaat helaas NIET door.
Dit werd ons medegedeeld vanuit de regio.
Ook onze jaarlijkse Alg. ledenvergadering op 25 feb 2021 gaat NIET door.
Gedurende de maanden december 2020 en januari 2021 werd een foto wandelzoektocht door onze
vereniging georganiseerd. Het was een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar.
Met dank aan Roger voor dit uitstekend initiatief.
De uitslag van de fotozoektocht is : 6, 11, 7, 4 , 3 , 8, 1, 2, 10,12, 5, 9.
84 mensen hebben deelgenomen en 62 hebben een juiste uitslag binnengebracht.
Zie ook op onze website.
Op basis van de schiftingsvraag worden de 3 prijzen aan volgende winnaars bezorgd:
1. Ketels Henriette uit Zwevezele
2. Van Compernolle Christel uit Wingene
3. Verheyen Johny uit Zwevezele
Proficiat aan de winnaars, zij worden PERSOONLIJK verwittigd voor het afhalen van hun prijs.
Het bestuur hoopt van harte dat we volgende maand BETER nieuws kunnen brengen.
Zorg goed voor jezelf en voor jullie naasten en hou het veilig!
Met vriendelijk groeten,
Het bestuur
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor MAART 2021

De maand FEBRUARI heeft ons koude dagen gebracht! We konden niet enkel het huis uit door dat CORONA gedoe, maar ook de sneeuw en de koude dagen zorgden voor wat ongemakken.
Gelukkig was het maar een korte winterprik. Toch konden we nog vaak genieten van een streepje zon.
Het grootste gedeelte van de winter is achter de rug en stilletjes aan gaan we naar iets waar we al lang
op wachten: “DE LENTE”.
Denk maar aan het gefluit van de vogeltjes, het schieten van bomen, struiken en
plantjes. En niet te vergeten de gezellige warmte, de zon, de vrijheid en de versoepelingen van de corona maatregelen.
Alles wordt terug beter……..
Voor verschillende OKRA leden wordt maart en april een belangrijke maand.
De vaccins worden toegediend aan de 65 plussers.
De gemeente Wingene zal iedereen daarvan op de hoogte brengen wanneer en
waar dit zal gebeuren. Voor de inwoners van Wingene en Zwevezele zal dit in Tielt plaatsvinden.
Langs deze weg willen we al onze Okra leden stimuleren om zich ten gepaste tijde ook te laten vaccineren. Zie de overtuiging van Lena in bijgevoegde flyer .
Voorlopig gaan de activiteiten bij OKRA Zwevezele nog altijd niet door wegens CORONA.
Maar gelukkig zien we het einde van de tunnel die ons zo vlug mogelijk terug naar het normale brengt!
Na maanden opgesloten te zitten, wordt het tijd dat we terug uit ons “KOT” komen en opnieuw kunnen
genieten van ons “VERZETJE”.
Vooral de HORECA en onze CONTACTEN hebben we gemist.
Het toedienen van de vaccinaties kan ons daar bij helpen om het aantal besmettingen sneller te doen
zakken en zo te zorgen voor vlugge versoepelingen.
We volgen de situatie goed op en zullen ALLE OKRA leden daarvan op tijd verwittigd worden.
Hopelijk kunnen we bij ons volgende INFOBLAD van april wat beter nieuws meegeven zodat we UITEINDELIJK van start kunnen gaan met onze activiteiten.
We geven in ieder geval de moed niet op! Houdt het nog een beetje vol en veilig!!!!!
Met vriendelijk groeten,
Het bestuur
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor APRIL 2021
Eindelijk zijn we aan de beurt! De 65 plussers worden gevaccineerd!
“Het rijk van de vrijheid is in zicht” weten de politiekers en wetenschappers ons te vertellen.
Hopelijk wordt het geen woorden maar daden……. Veel hangt natuurlijk af van de geleverde vaccins. Worden ze op tijd geleverd? En zullen de cijfers van de besmettingen en ziekenhuizen voldoende dalen? Vandaag zijn de cijfers jammerlijk aan de hoge kant en baart dit ons wat zorgen.
Hopelijk zal de opgelegde korte en lichte Lock down ons uit de problemen helpen!
Maar we moeten erin geloven. Het is nu is een kwestie van vertrouwen en volhouden. Misschien
kunnen we al binnen een paar weken/maanden terug genieten van onze pleziertjes….
Helaas zal het tijdens de maand APRIL nog niet mogelijk zijn om onze activiteiten bij ORKA op
te starten. Gezien de activiteiten bij OKRA meestal een collectief gebeuren is, zal er nog een tijdje
daarop moeten gewacht worden.
De maand MEI voorspeldt meer mogelijkheden. De HORICA zal dan waarschijnlijk terug opengaan en voor OKRA wat meer perspectief bieden.
Dus, alle 65 plussers worden in de maanden maart en april uitgenodigd voor
een vaccin. Voor de inwoners van Wingene en Zwevezele gebeurt dit in de
Europahal van Tielt. Er wordt gevraagd de uitnodiging en de identiteitskaart
mee te brengen, afstand te houden, mondmasker te dragen en zich stipt aan
het tijdstip te houden.
Bij ziekte, gelieve niet te gaan en een nieuwe afspraak te maken met het
vaccinatiecentrum. Indien niet voldoende mobiel, kan de gemeente zelf voor
een oplossing zorgen (vrijwilligers zullen aangesproken worden om mensen
af te halen en terug te brengen).
Wees solidair, neem uw verantwoordelijkheid en ga voor de prik! Zo wordt U geholpen, maar het
beschermt ook uw medemensen. En hoe rapper we van het virus af zijn, des de sneller kunnen we
allen terug naar het normale.
De vervelende winter is eindelijk voorbij en de lente is van start gegaan.
De dagen worden weer langer en aangenamer. We kunnen weer eens de vensters
openzetten en de terrasstoelen buitenzetten. De eerste zonnestralen maakt een
mens terug gelukkig en de buitenlucht geeft ons terug wat energie. Nu nog een
gezellige babbel met vrienden op een terrasje met een potje koffie en een
pannenkoek, meer moet dit niet zijn.
Beste OKRA leden, houdt nog even de moed erin. Alles wordt terug beter…...
Met vriendelijk groeten,
Het bestuur
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor MEI 2021
De maand MEI zou de maand moeten zijn waar IEDEREEN zich kan “ontstressen” met één of ander
verzetje, zoals gezellig samenzijn met familie tijdens familiefeestjes of met vrienden op stap gaan en
genieten van een drankje of een etentje. Maar helaas, zo ver zijn we nog niet…….
Het overlegcomité van virologen en politiekers hebben beslist de versoepelingen wat in te perken, gezien de cijfers nog VEEL te hoog zijn (het lijkt wel de processie van Echternach!).
Daar de activiteiten bij OKRA meestal binnen en in groep gebeuren, is het momenteel nog te vroeg om
al iets in MEI te organiseren. Er kan wel al gewandeld en gefietst worden in kleine groepjes.
Vanaf 8 mei kan er in groepjes van 25 buiten sport beoefend worden (met inachtneming van de basisregels) en nadien een terrasje doen indien het weer mee zit en er genoeg terrasstoelen voorzien zijn.
We hopen in de maand JUNI geleidelijk te kunnen starten met de activiteiten en dan in het najaar er
volop tegenaan gaan…Alle info kunt u ook vinden op onze website https://www.okrazwevezele.be
Het feest van de huwelijksjubilarissen op 17 juni zal opgeschort worden naar een latere datum (wellicht
in het najaar). De datum zal later medegedeeld worden.
Het positieve nieuws is dat bijna ALLE senioren +65 in mei zullen gevaccineerd zijn en dat het risico
op besmetting voor hen daardoor kleiner is geworden.
Het is nu aan iedere burger (jong en oud) om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de maatregelen te houden en zich zeker te laten vaccineren. Dit is de ENIGE weg naar de “vrijheid”.
Voor iedereen zal de periode van PASEN niet geweest zijn zoals andere jaren (Geen echte Christelijke
viering, geen welverdiende reis en weinig familiale contacten).
In de maand mei hebben we Moederdag, Hemelvaart en Pinksteren, probeer het in deze
moeilijke periode toch wat gezellig te maken!
Bezorg misschien op Moederdag een bloemetje aan moeder of trakteer haar eens met
een etentje thuis (take-away).
Het zijn zowel voor onze leden als voor de vrijwilligers moeilijke tijden en het is ook
NIET plezant om zich voortdurend aan regeltjes en maatregelen te moeten houden
(afstand, mondmaskers opzetten, beperking contacten).
Het virus maakt ons ziek en ondermijnt ons gedrag, maar het verdwijnt niet zomaar.
Een vaccin is het ENIGE alternatief. Ook moeten we solidair zijn met iedere leeftijdscategorie, jong en oud, en helpen waar nodig. Samen zullen we er geraken!
Het einde van de tunnel is in zicht! Nog een beetje op de tanden bijten, het vaccin zijn werk laten doen
en zo krijgen we het virus klein. De toenadering naar elkaar en het enthousiasme achteraf zal des te
groter zijn dan vóór de uitbraak van corona. Dus geef vooral de moed niet op!
Er komen ZEKER nog veel mooie dagen…….
Met vriendelijk groeten,
Het bestuur
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor JUNI 2021
Eindelijk wat meer zuurstof! Gelukkig komt de zomer er aan…...Vanaf 9 juni zijn er meer versoepelingen! Een babbeltje, een drankje en een pannenkoek op een terras (bij mooi weer…..) of bij
slecht weer zelfs binnen met vrienden en een gezellig etentje op restaurant. Dit hebben we toch
wel verdiend! De cijfers gaan de goede kant op en de meesten onder ons hebben hun eerste en
misschien hun tweede prikje reeds ontvangen.
Niettegenstaande we naar meer vrijheid “snakken”, mag nog niet ALLES losgelaten worden.
Het virus zit nog altijd onder de bevolking en we moeten nog zeer attent zijn.
De basisregels blijven nog steeds geldig (mondmasker, afstand houden en ontsmetten).
Vanaf 9 juni kan er opnieuw in groep gedanst en gefietst worden.
We starten terug op woensdag 9 juni, (aangezien dit door de
coronamaatregelen maar mag vanaf 9 juni). We spreken af op
de gewone locaties, zelfde plaats zelfde uur zoals vroeger.
De volgende fietsnamiddagen gaan terug door op een dinsdag.
Voor de dansen blijft dit op de woensdagavond
Voor de kaartnamiddagen is het nog wat te vroeg om nu al te herbeginnen, het
nieuwe kaartseizoen start terug op 1 september.
In juni zijn er verder geen evenementen voorzien, maar na het vakantieverlof zullen onze geplande activiteiten, (bij verdere corona versoepelingen), volop van start kunnen gaan.
De jaarlijkse groentekaarting in augustus, deze wordt opnieuw geannuleerd.
Wat ZEKER doorgaat is het regionale Petanquetornooi op 23 augustus in het park van Zwevezele, start stipt te 13:45u, (zeker aanwezig zijn tegen 13.30u). Inschrijving te betalen aan de wijkmeesters met het ingevulde strookje hieronder vermeld, (of geef een seintje aan Roger Dewindt).
Iedereen die een sportverzekering heeft kan hieraan deelnemen.
Ondertussen worden de boekjes maandelijks tot bij de leden gebracht. Onze vrijwilligers hadden
het ook niet altijd gemakkelijk tijdens de corona periode en misten vooral de contacten bij hun
leden. De laatste maanden gebeurde dit helaas van op afstand. Geleidelijk komt daar verandering
in en zullen de contacten weer kunnen zoals vroeger (bij verdere versoepelingen…..).
Ook de maandelijkse vergaderingen met het bestuur zijn er niet meer geweest sedert oktober 2020.
Eind juni zullen we EINDELIJK nog eens kunnen samenkomen zodat we alles ordentelijk kunnen
voorbereiden naar de komende activiteiten.
En laat ons eindigen met een positieve noot. Er is opnieuw licht aan het einde van de tunnel. Hoop
doet leven. En het ergste is voorbij. Laat ons nu focussen naar de toekomst. Naar de vrijheid, ons
pleziertje die we tijdelijk kwijt waren, maar die we nu terug herwonnen hebben.
De boodschap is: “laat ons volop van het leven genieten!!!!!!!”
Met vriendelijk groeten,
het bestuur
………………………………………………………………………………………………………..
Inschrijvingsstrook voor het Petanquetornooi op maandag 23 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 JULI en AUGUSTUS 2021
De zomerse dagen komen er aan! Juli en augustus zijn de maanden om eens tot
rust te komen en te genieten van een reisje waar de zon nooit ondergaat of van
een gezellig terrasje met vrienden…..En dit na een zeer moeilijke periode van
STILTE. Corona heeft ons toch serieus “genekt”!
Gelukkig zijn de cijfers bevredigend en ziet de toekomst er rooskleuriger uit.
Toch is het nog opletten geblazen en zo nodig dienen de CORONA maatregelen nog in acht genomen te worden, zodat we er DEFINITIEF vanaf geraken.
Begin JUNI zijn de sportactiviteiten bij OKRA van start gegaan. De wandelaars, fietsers en
dansers komen eindelijk weer volop aan hun trekken en brengen hun conditie weer op peil!
Ook is het plezant na deze hectische maanden opnieuw eens een babbeltje met elkaar te doen…...
Zoals ieder jaar zijn er in de vakantieperiode juli en augustus GEEN evenementen gepland.
Wel is er het regionale Petanquetornooi in het park van Zwevezele op 23 augustus voorzien.
Wie nog wenst deel te nemen, kan zich nog altijd inschrijven bij Roger (tel:051/61 15 62).
De groentekaarting van 27 augustus gaat NIET door, maar vanaf 01 september
starten we wel onze wekelijkse kaarting (zelfde plaats, zelfde tijd).
Het seizoen 2020/2021 wordt verder gezet en dan afgesloten op het einde van het
jaar met de kampioenviering die op 22 december 2021 doorgaat.
De halve dagreis van 09 september en het ontbijt van 15 september gaan uit veiligheidsreden ook niet door.
De ontspanningsnamiddag i.s.m. de gemeente kan wel doorgaan, op 28 oktober om 14:00u in het C.C.
De Wissel, kaarten hiervoor worden U begin oktober aangeboden.
De receptie van de jubilarissen gaat dit jaar terug door. Dit evenement werd verplaatst van 17 juni naar
21 oktober en gaat door in het C.C. De Wissel (grote zaal). Alle leden jubilarissen (2020-21) krijgen
een hiervoor schriftelijke uitnodiging.
Na de zomer zal iedere burger wellicht gevaccineerd zijn en we kijken nu al uit naar meer mogelijkheden, zodat we onze vooropgestelde planning voor dit jaar verder kunnen afwerken op een ordentelijke
manier. Eind augustus zal U daarvan op de hoogte gebracht worden via ons volgend info blad.
Het bestuur wenst U alvast al een prettige en gezellige zomer toe., en hou het vooral nog even veilig!

.

Met vriendelijk groeten,
het bestuur
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor OKTOBER 2021
De zomer is voorbij, de herfst is in aantocht en het corona vaccin heeft zijn werk gedaan.
Eindelijk kunnen we terug wat ademen en opnieuw ons ding doen!!!!
In het najaar zullen de OKRA leden nog volop kunnen genieten van de geplande evenementen.
De fietsers, dansers, kaarters en wandelaars zijn nog volop bezig en sluiten het seizoen af met een
feestje of een etentje.
Voor oktober staan volgende evenementen nog gepland:
De wandelingen buiten Zwevezele worden vervangen door wandelingen in Zwevezele.
Iedere 2e en 4e donderdag van de maand worden wandeltochten georganiseerd in en rond Zwevezele
met vertrek aan het WZC “het Laar”. Gezien er andere activiteiten op de donderdag samenvallen, zal
er ENKEL op donderdag 7 oktober gewandeld worden. Start om 14:00u.
De culinaire reis van donderdag 14 oktober gaat NIET door gezien te veel beperkingen (corona).
Op donderdag 21 oktober is er het feest van de jubilarissen (50, 60 en 65 jaar huwelijk).
De jubilarissen (2020 en 2021) werden vriendelijk uitgenodigd naar de C.C. WISSEL
voor een hapje en een drankje.
Op zaterdag 23 oktober om 18u00 is er de eucharistieviering voor de overleden OKRA leden die
doorgaat in de St Aldegondiskerk in Zwevezele.
Op 26 oktober sluiten de fietsers het seizoen af met een korte fietstocht en nadien een
gezellig samenkomst in de C.C. WISSEL voor een lekkere pannenkoek. IEDEREEN
is welkom, ook NIET fietsers. Zoals ieder jaar kunnen ook pannenkoeken besteld
worden aan 8 euro voor een kg pannenkoeken of 4 euro voor een halve kg. Bestellen
kan via Lena (tel051/611545)
Op 28 oktober om 14:00u, is er de amusementsnamiddag i.s.m. Cultuur
Wingene -Zwevezele die normaal in september was voorzien.
Er is een leuk muzikaal optreden met “de ladies of the sixties”, met zicht
vanuit de tribune.
Tijdens de pauze is er koffie en een gebakje voorzien.
Zie ook bijgevoegde flyer.
Kaarten kunnen aan 8 euro verkregen worden bij onze wijkmeesters.
Iedereen welkom;
Noteer alvast voor november en december ook nog:
Vrijdag 12 nov: Bowling
Woensdag 15 dec: Kerstfeest
Woensdag 22 dec: Kampioenviering Kaarters

9*866

Met vriendelijk groeten,
Het bestuur
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor DECEMBER 2021
Na een korte periode van heropleving, heeft het beestje, dat CORONA heet, weer toegeslagen!
Niettegenstaande een heel grote groep reeds gevaccineerd zijn, worden er dagelijks opnieuw duizenden mensen besmet met het virus en liggen de ziekenhuizen opnieuw vol…..
Het is voor niemand prettig terug in toestanden te vallen van afstand nemen, mondmasker dragen en
handen te ontsmetten. Het is ook zeer vervelend voor de verenigingen zoals OKRA om iets op een
ordentelijke manier te organiseren. Maar we geven de moed niet op!
Aanvankelijk was ons KERSTFEEST op 15 december gepland. Maar het virus heeft roet in het eten
gegooid en ons gedwongen GEEN risico te nemen. Er werd daarom beslist dit evenement niet te laten doorgaan om veiligheidsmaatregelen. Het feest is verplaatst naar volgend jaar.
Het kampioenenfeest van de kaarters op 22 december gaat “voorlopig” wel door.
De kaarters en dansers kunnen ook nog wekelijks hun liefhebberij verder blijven doen.
Wel wordt gevraagd de voorgeschreven maatregelen in acht te nemen (mondmasker aan, handen ontsmetten, afstand houden en in bezit zijn van uw “covid safe ticket” (smartphone of papier).
Dank aan ALLE trouwe leden die hun lidgeld betaald hebben voor 2022. De wijkmeesters zullen uw
lidkaart en sport+ bezorgen. Voor diegenen die nog niet betaald hebben, kan dit nog gerust door
CASH betalen aan uw wijkmeester. Vergeet ook niet het ziekteklevertje af te geven voor terugvorderen van het gestorte bedrag voor sport (8 euro). Ook ontvangen jullie nog uw nieuwjaarsgeschenk als
dank voor het hernieuwde lidmaatschap.
Probeer in deze moeilijke tijden het toch wat aangenaam te maken. Maak
eens een mooie wandeling in het park of een korte fietstocht op den buiten!
Haal de kerstboom en de kerststal van de zolder en breng er versieringen aan.
In deze koude en korte dagen kan het thuis ook gezellig zijn.
Dicht bij de warme kachel en genieten van een glaasje rode wijn met een
boek bij de hand, of kijken naar een film op TV.
Wie weet...misschien komt de KERSTMAN eens langs.

Vanwege het bestuur wensen we AL onze leden alvast een
“PRETTIGE KERSTDAG en een VOORSPOEDIG en vooral een GEZOND NIEUWJAAR “
Zorg goed voor U zelf en uw medemensen, hou het vooral veilig!!!!!!

