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Beste OKRA lid,
Ons programma voor FEBRUARI 2022
Met volle moed starten we het nieuwe jaar en hopen van harte onze geplande activiteiten voor 2022 te
kunnen verwezenlijken. We hebben echter opnieuw een lastige periode achter de rug. De kerst –en
nieuwjaarsfeesten waren niet zoals we verwacht hadden; terwijl dit de periode moet zijn om de mensen
dichter bij elkaar te brengen. De nieuwe “OMIKRON variant” heeft roet in het eten gegooid! Dank zij de
boosterprik biedt het leven ons gelukkig wat meer perspectieven…..
Vooral dank aan al onze leden en ook NIEUWE leden voor het vertrouwen om (opnieuw) LID te worden
van onze vereniging OKRA Zwevezele. Onze geplande activiteiten voor 2022 liggen een beetje in dezelfde lijn als andere jaren. De kaarters, fietsers, wandelaars en dansers komen weer volop aan hun trekken.
Verder staan de seniorennamiddagen, busreizen en diverse feesten op ons programma. Ieder lid zal trouwens een overzicht van ons jaarprogramma 2022 ontvangen.
Voor de maand februari start de kaarting vanaf 2/2/2022. Er dient nog EENMAAL gekaart te worden om
het vorige seizoen af te sluiten en zo onze kampioenen te kennen.
De week nadien (9/2/2022) zal het NIEUWE seizoen dan van start gaan.
De kampioenen worden ingehuldigd op 6/4/2022 met een etentje voor de kaarters.
De dansers zijn reeds van start doordat er voor hen geen stopzetting werd opgelegd.
De fietsers starten hun seizoen op 29/3/2022.
Ook de regionale wandelingen kunnen weer, met zoals vroeger start met de wagen van op de parking aan
de Wissel.
Okra heeft de wandelingen aan het WZC, in samenwerking met Geselle op de tweede en vierde donderdag van de maand stopgezet wegens te geringe opkomst.
Zoals verleden jaar heeft Roger terug een gratis wandelfotozoektocht georganiseerd in en rond het centrum van Zwevezele. Men kan gedurende de maanden februari en maart deze fotozoektocht van ± 9 km.
wandelen. Zie ook bijgevoegd fotoblad. In april worden de winnaars bekend gemaakt.
Ook zijn er nog andere evenementen buiten het trefpunt:
Op 24/2/2022 : “Dansival “ om 14:00u in de C.C. TASSCHE Ardooie.
Gezellige dansnamiddag voor iedereen en met eigen OKRA DJ. Tussendoor demonstreren een paar trefpunten hun danswerk (waaronder ook onze dansers…)
Aanvang: 14u00. Inkomprijs: 5 euro en vooraf inschrijven bij danslerares Frieda
Viaene (Tel: 0477/41.76.09).
Op 25/2/2022: “Operette tot musette” in de C.C. DE LEEST in Izegem.
Muzikale gekende melodieën beluisteren. De muzikale voorstelling wordt gebracht door Ann Dewinter (sopraan), Bart Verhelle (contrabas en bariton), Dario Yserbyt (piano en accordeon) en Griet Wytinck (viool). Aanvang: 14u00.
Prijs 10 euro. Vooraf inschrijven en betalen bij de wijkverantwoordelijken.
Nieuw in de pandemie is de BAROMETER (geel, oranje en rood).
Voor de maand februari is het code ROOD voor alle evenementen.
Dit betekent: voor de vrijetijdsactiviteiten binnen MAG met Max 80 personen binnen en 200 personen
buiten met in achtneming van de veiligheidsmaatregelen zoals mondmasker, ontsmetten handen, voldoende afstand houden, CST indien meer dan 50 personen en ventilatie.
Met vriendelijk groeten,
Het bestuur
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor MAART 2022
Eindelijk ligt de weg open naar de vrijheid! De barometer kleurt oranje en wellicht geel…….
De maatregelen worden soepeler en zo kunnen we weer volop genieten van onze evenementen bij
OKRA. Het komt allemaal weer goed en de lente is in zicht. De vooruitzichten zien er goed uit.
De maanden januari en februari zorgden nog wel voor wat ongemakken door corona en het weer was
ook niet bijster goed (veel regen en wind), waarbij er nog niet veel kon georganiseerd worden.
Gelukkig kunnen onze kaarters en dansers volop aan de bak.
En dank zij Roger is er de mooie wandelzoektocht in en rond Zwevezele. Een wandeltocht van 9 kilometer met als doel, punten via foto’s ontdekken en ondertussen toch genieten van een mooie wandeling. De ingevulde strook met de oplossing dient vóór 31/3/2022 gedeponeerd te worden in de
brievenbus van de Waldreef 23 in Zwevezele.
De startdag van het fietsseizoen die voorzien was op 29 maart, is
wegens omstandigheden verplaatst naar dinsdag 05 april 2022.
Om 14:00u wordt er gefietst rond Zwevezele en nadien kunnen er
lekkere pannenkoeken gegeten worden bij een koffie of drankje in
het C.C. Wissel. Zoals ieder jaar kunnen ook pannenkoeken vooraf besteld worden. Voor een halve kilogram kost dit 4 euro en
voor een kilogram 8 euro. Gelieve daarvoor contact te willen opnemen met Lena (telefoon: 051/61 15 45). Ook zal er dan aan de
fietsers de fietskalender 2022 overhandigd worden.
Op dinsdag 8 maart 2022 is er de regiokaarting. Alle vooraf ingeschrevenen zijn uitgenodigd in het
C.C. Wissel om 14:00u.
Verder zijn er nog onze regiowandelingen op maandag 14 maart 2022 in
Ardooie en op dinsdag 15 maart in Wakken.
Verzamelen op de parking aan de Wissel om 13u15.
Op donderdag 10 maart 2022 is er de jaarlijkse ledenvergadering in het
C.C. Wissel. Dit jaar is er een optreden met de muzikale band“the B-Jims”.
Aanvang om 14:00u. Deuren om 13:30u Tijdens de pauze is er koffie en na
het optreden is er zoals gewoonlijk koffietafel met boterkoeken voorzien.
Kaarten voor het optreden kunnen op voorhand aangekocht worden bij de
wijkmeesters aan een schappelijke prijs van slechts 6 euro.
Geldende coronamaatregelen respecteren
Op vrijdag 18 maart 2022 is er een filmvoorstelling in de Wissel om 14:00u. U kunt er de belevenissen ervaren van een stel senioren die in Las Vegas er de bloemetjes buiten zetten.
Kaarten à 5€ voor deze leuke film kun je bekomen bij uw wijkverantwoordelijke of bij Roger Dewindt (0472/25 41 57), tijdens de pauze is er een versnapering voorzien.
Met vriendelijk groeten,
het bestuur
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor APRIL 2022
De lente zorgt voor het mooie weer, de heropleving van de natuur en brengt het
goede gevoel terug bij de mensen. Ook de mondmaskers mogen we opbergen en
het vervelende virus is voor een groot deel van de baan. We kunnen opnieuw herademen en openen het rijk naar de vrijheid! Jammer is er die smerige oorlog in Oekraïne, waar zoveel mensen het leven laten of uit hun huizen worden gezet.
Hopelijk komt daar vlug een einde aan……..
De voorbije maand zijn we gestart met de ledenvergadering, die een groot succes was.
Een 140 tal leden konden genieten van het muzikale optreden met een drankje en een hapje.
Voor de maand april is er een bowlingnamiddag die doorgaat op 8 april om
14:00 uur op de Hille (Joyken). Men kan inschrijven via onderstaand strookje of
bij Roger zie telefoon bovenaan (ten laatste tegen 05/04/2022).
Betaling via uw wijkverantwoordelijke .
Ook zijn er nog onze regionale wandeltochten in Pittem (12/4) en Gits (20/4).
Gezamenlijk vertrek op de parking van het C.C. Wissel om 13:15 u.
Op dinsdag 5 april is er dan onze EERSTE gezamenlijke fietstocht.
Start zoals gewoonlijk op de parking van het C.C. Wissel om 14:00 u.
Na een ritje van ongeveer een uur, kunnen de fietsers genieten van pannenkoeken met koffie in het C.C. Wissel.
Ook NIET fietsers zijn van harte welkom! Indien U dit wenst, kunnen er
altijd pannenkoeken besteld worden bij Lena.
Op woensdag 6 april is er de kampioenviering van onze OKRA kaarters.
De kampioenen van het seizoen 20-21 zijn Werner VANNESTE (bij de mannen) en Magda DE
CLERCK (bij de vrouwen). De ingeschreven kaarters zijn uitgenodigd naar het kampioenenfeest en
worden verwacht om 11:30 u in het C.C. Wissel.
Met vriendelijk groeten,
Het bestuur

Inschrijvingsstrook Bowlingnamiddag
Naam: ………………………………………………………..
Wenst deel te nemen aan de bowlingnamiddag op vrijdag 08 april 2022 om 14:00 u in de Joyken
en betaalt hiervoor 6,00 euro.
.
Inschrijven ten laatste tegen 05/04/2022
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor MEI 2022
De maand mei bezorgt ons de heerlijke warmte en alles wordt opeens groen rondom ons. Alles staat in
bloei en ‘s morgens horen we al de vogeltjes fluiten. Helaas stevenen we opnieuw af naar een zeer
“droge” periode met weinig of geen neerslag. Het waterpeil staat nu reeds zeer laag en hopelijk komen
we NIET opnieuw terecht in een periode van lange “droogte” zoals 2 jaar geleden.
Ook de oorlog in Oekraïne laat ons niet onberoerd. Hopelijk komt daar vlug een einde aan!!!!
Gelukkig kunnen we onze gedachten wat verzetten door te wandelen, fietsen of te kaarten en ondertussen met elkander wat contacten te hebben.
Op woensdag 18 mei is er om 14:00u de jaarlijkse dansinstuif. Voor wie graag eens
danst of geniet van aangename dansmuziek bij een drankje of een lekkere pannenkoek, kom gerust eens langs naar de WISSEL voor een leuke namiddag.
Iedereen welkom. (Deuren open om 13:00u).
Op donderdag 19 mei is er de West-Vlaamse senioren sportdag in het sportcentrum de Krekel H.Hartstraat 15 in Izegem. Dit evenement vangt aan om 13u00 en
de sportactiviteiten starten om 14u00. Op het programma staat wandelen, fietsen,
petanque, boogschieten dansen, en nog andere diverse sporten.
Deelname sportnamiddag: 6 € inclusief 1 koffie.
Deelname sportnamiddag met maaltijd: 17 €, inclusief 1 koffie, 1 streekbier, warme beenhesp met frietjes en groentjes, muzikale animatie met dans.
Inschrijving en betaling gebeurt bij de gemeentelijke reservatiedienst ten laatste tegen 5 mei.
Op dinsdag 24 mei is er een regionale wandeltocht in Ruiselede.
Gezamenlijk vertrek met de wagen van op de parking aan de Wissel stipt 13:15u
Helaas gaat de meibedevaart met Okra Zwevezele niet door, wegens o.m. de nog aanwezige angst voor
corona besmettingen. Alsook de geplande Lourdesbedevaart door de regio is ook afgelast.
Op donderdag 7 april was Danny Fabry te gast in WZC “Het Laar” voor een optreden verzorgd door
OKRA Zwevezele. Hij bezorgde de bewoners van het WZC een mooie namiddag met veel ambiance en
liedjes van weleer (zie foto op onze website).
Dit voorjaar werd door Roger opnieuw een foto-wandelzoektocht uitgestippeld in en rond Zwevezele.
Eind maart kon iedere deelnemer de uitslag met bijhorende schiftingsvraag indienen.
57 deelnemers hadden het formulier correct ingevuld.
Er waren 3 deelnemers die in de prijzen vielen: (zie ook foto op website okrazwevezele.be)
1 Danny Vansteelandt (Zwevezele)
2 Rudy Vannieuwenborgh (Zwevezele)
3 Marijke Bal (Wingene)
Met vriendelijk groeten,
Het bestuur
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Beste OKRA lid,
Ons programma voor JUNI 2022
De maand juni doet ons denken aan examens en is de aanloop naar de vakantie…..
Het mooie weer lacht ons toe (hopelijk met wat neerslag erbij en liefst ‘s nachts!), want dit zou zeker ten goede komen aan de natuur, het milieu en de plantjes. De zeer droge grond zou dit goed
kunnen gebruiken…… Laat ons gedurende de maand juni volop genieten van wandel- en fietstochten, dansen en kaarten en dit bij ons “eigen” Okra Zwevezele.
Op donderdag 16 juni worden onze huwelijksjubilarissen van 2022 in de
bloemetjes gezet, we verwachten ze om 14:00u in het C.C. De Wissel.
De betrokkenen werden persoonlijk uitgenodigd.
Alvast proficiat aan alle jubilarissen!
Wij senioren worden uitgenodigd naar de toneelopvoering “Eclair” een blijspel van de toneelclub
“Grimmas”. Deze extra voorstelling voor 65 plussers gaat door op zaterdag 4 juni om 15u00.
De toegangsprijs is 8,00 euro in plaats van 9,00 euro en men krijgt een gratis kopje koffie.
Gelieve te reserveren op info@grimmas.be of bel na 18:00u naar 0498 54 74 95.
Op dinsdag 21 juni is er een regionale wandeling in Wingene.
Gezamenlijk vertrek van op de parking C.C.De Wissel om 13u15.
Zoals ieder jaar is er opnieuw “De mooiste melodieën van de Lage Landen” met optredens van:
De Romeo’s, Lindsey, Sergio, Margriet,…en dit op donderdag 20 Oktober in het Kursaal van
Oostende (de flyer werd U reeds vorige maand bezorgd).
Speciale Okra prijs: 40 euro met toeslag van 15 euro voor de bus. Aanvang 14u00 en deuren open
vanaf 12u30. U kan zich nu inschrijven via onderstaand strookje, (betaald is ingeschreven !).
Informatie voor de komende maanden:
Op maandag 22 augustus is er het Regionale Petanquetornooi in het rustige kasteelpark van Zwevezele. Ieder Okra lid die een balletje wilt werpen is
er zeker welkom. Maar ook niet spelers kunnen er komen genieten van een
aangename en hopelijk warme namiddag met een drankje erbij!

Grote Groentekaarting

Op vrijdag 26 augustus is er onze jaarlijkse groentekaarting in het
C.C. De Wissel om 14u00. Kaarten kunnen volgende maand bekomen
worden via onze wijkmeesters. Hou deze datum vrij, steun onze vereniging. Iedereen is van harte welkom.
Met vriendelijk groeten,
Het bestuur

Inschrijvingsstrook voor De mooiste melodieën op 20 oktober 2022
Naam:
Schrijft zich in met …… pers. en betaalt 55,00 euro per persoon voor autocar + vervoer
en 40,00 euro per pers. Indien met eigen vervoer (betaald is ingeschreven)

