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JANUARI 2019   

ONS OKRA-NTJE 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Beste vrienden van Okra,    

Het oude jaar ebt weg 

en op het strand liggen de schelpen van herinneringen, 

terwijl het nieuwe aanspoelt in een golf van wensen. 

Geluk is fijner dan een korrel zand, 

maar glinstert in de nacht 

als het vrijmoedig wordt gedeeld met mensen. 

Kris Gelaude 

Op de agenda                                                                                      

-------------------                                                                                
Vrijdag 25 januari 2019 om 14u in zaal Ter Beke : Nieuwjaarsfeest                

voor alle okra-leden.                                                                                                     

Wij klinken op het nieuwe jaar met traditionele lukken en wijn of koffie.                                          

Om 14.30: Optreden van “Zuinige Maria”. Deze leuke ontspanning zal ons deugd doen! 

Daarna vieren wij de 80- en 90-jarigen.                                                                                             

Wij sluiten af met de voorstelling van ons jaarprogramma voor 2019.                           

Deelnameprijs:6€ .Vrijetijdspassers betalen 3€.                                                                       

Inschrijven tegen uiterlijk dinsdag 22 januari bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of 



 

 

donderdagnamiddag in Driehove of in ’t Grachtje.                                                                                                                                                

Wees a.u.b. op tijd om in te schrijven en indien mogelijk betalen bij inschrijving!                                                                                                   

Woensdag 16 januari 2019 : Bingonamiddag in zaal Ter Beke om 14u. 

Deelnameprijs: 7€. Okra-leden betalen 5€. Vrijetijdspassers betalen 2,5€.                 

Inschrijven tegen uiterlijk maandag 14 januari bij Marie-Louise Berteloot of in ’t Grachtje  

 

Vernieuwing van het lidgeld 2019.                                                                              
Voor 2019 betaalt een hoofdlid 25€. Een gezinsbijdrage bedraagt 42€. Wie in een 

woonzorgcentrum verblijft betaalt 10€,en ook de partner die nog thuis woont betaalt 10€. 

Een bijlid betaalt 5€ (voor wie hoofdlid is in een ander trefpunt). Okra-sport: 8€. Dit wordt 

terugbetaald door het ziekenfonds .Aan leden van CM wordt een klever gevraagd.          

Wie aangesloten is bij een ander ziekenfonds vraagt een attest aan dit ziekenfonds en laat 

dit ondertekenen door Viviane Duyck, Lijnwaadstraat 70, 8800 Roeselare, tel 051/22.25.06 

Belangrijk!!! Uw huidige vrijetijdspas is nog geldig tot eind 2018.                      

Vrijetijdspassers vragen dus best een nieuwe pas aan en bezorgen een kopie aan hun 

kernlid of aan Marie-Louise Berteloot, Gitsestraat 419, of aan Viviane Duyck, 

Lijnwaadstraat 70, of aan Jeannine Mol, Weidestraat 17. Ook aan bijleden die een 

vrijetijdspas hebben vragen wij een nieuwe kopie, geldig vanaf 2019.  

Interessant om te weten of aan deel te nemen                           

--------------------------------------------------------------- 

Regionale wandelingen.                                                                                                                

Op dinsdag 22 januari organiseren onze collega’s uit Gits een wandeling.                                                 

Start in Sporthal Hembyze, Stationstraat 4 te Gits,  tussen 13.30u en 14.30u. 

Contactpersoon: Ludo Chys,  tel 0474/90.05.25.  

Op dinsdag 5 februari organiseren onze collega’s uit Dadizele een wandeling.                               

Start in PC Den Ommeganck, Ridder Janlaan 3 te Dadizele, tussen 13.30u en 14.30u.  

Contactpersoon: Henriette Vanryckeghem, tel 0473/86.17.43 of 

h.vanryckeghem@skynet.be.                          

11 t.e.m. 14 januari 2019: Voorjaarsbeurs in Expo Roeselare.                                   

Voor iedereen die van wonen, tuin, smaak en vrije tijd houdt. Ook Okra is nu partner en zal 

daar zichtbaar aanwezig zijn met een eigen stand en demoruimte.                                            

Gratis toegang voor Okra-leden, behalve op zondag.                                                                                                                                                   

Kaartjes voor de Vrienden van Lourdes zijn te bekomen bij Jeannine Mol. 

De sneeuwtelefoon. Zorgbehoevenden en minder mobiele mensen kunnen hierop 

beroep doen. Het is nodig om je daarvoor in te schrijven voor de volledige winterperiode, en 

dat dient elk jaar opnieuw te gebeuren. Dit kan door je online te registreren via 



 

 

www.roeselare.be of door te bellen naar 1788. Als je geregistreerd bent komt er iemand 

langs om je stoep sneeuwvrij te maken.   

Restjes wol worden met dank aanvaard bij Marie-Louise Berteloot of in ’t 

Grachtje. 

Okra-belangenbehartiging en andere interessante info. Lees de koerier van 

januari-februari of de infofiche via belangenbehartiging@okra.be of www.okra.be 

Reeds te noteren in uw agenda                                                                                   
-------------------------------------------------------                                                                

Woensdag 20 februari 2019 om 14u in zaal Driehove: Vormingsnamiddag:                                

Contactclowns in de zorg. 

Zondag 24 februari 2019 in het Kursaal te Oostende: Strauss operette, met de 

beste Weense muziek.                                                                                                        

Okra-leden betalen 26€, niet-leden betalen 43€. Inschrijven kan via….. 

Vrijdag 22 maart 2019 om 14 in zaal Ter Beke: Lentefeest                                          

met optreden van Tralalie.                                                                

Maandwerking                                                                                                 

---------------------                                                                                                                        

Fietsen: Er wordt niet gefietst in november, december, januari en februari.   

Crea: Op maandag 14 januari om 14u in Driehove. Nieuwjaarstraktaat met koffie en taart, 

en veel tijd om te babbelen. Breng gerust je eigen eigen brei-, haak- of naaiwerk mee.  

Wenskaarten borduren kan ook.                                                                                              

Creatievelingen die iets nieuw willen aanleren aan onze leden: neem gerust contact op met 

Jeannine Mol, tel 0472/89.13.37 of  jeannine.mol@telenet.be.                                                                                                                              

Dansen: elke maandagnamiddag, behalve de 2
e
 maandag van de maand, vanaf 14u.                               

Uw leeftijd is van geen belang.. Info bij Anna Cappelle op het nummer 051/20.09.88                                           

Kaarten en Rummikub: elke dinsdagnamiddag vanaf 13.30u in Driehove. Info bij Marie-

Louise Berteloot tel 051/22.55.56                                                                                                     

Biljarten: elke dinsdag- en donderdag vanaf 14u tot 17u in Driehove.                                             

Petanque: Onze club traint en speelt elke donderdag van 14u tot 17u, ’s winters in Driehove 

en ’s zomers op de buitenpleinen van de parking. Info bij  Jean-Marie Pyncket  op het 

nummer 051/22.91.33                                                                                                                              

Pedicure: Er is hand- en voetverzorging. Vooraf een afspraak maken met Rita op het 

nummer 051/72.54.22. Graag het afgesproken uur respecteren a.u.b., waarvoor dank.                                                                                                                            

Ontbijt:  Elke 2
e
 zondag van de maand ben je welkom in ’t Grachtje voor een heerlijk ontbijt. 

Aansluitend (voor wie dat wil) is er de zondagsviering om 10u. Inschrijven en info bij Marie-

Louise Bertloot  op het nummer 051/22.55.56 of in ’t Grachtje op het nummer 051/20.77.43   



 

 

 

 

 

Privacyverklaring ledengegevens 

OKRA trefpunt Roeselare Godelieve bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap                  

(naam en adres, geboortedatum, contactgegevens als je die doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databank van 

Okra trefpunt Roeselare Godelieve. De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stopzetten van het lidmaatschap bewaard.                           

De gegevens worden gebruikt voor:                                                                                                                                                                                                    

* De ledenadministratie.                                                                                                                                                                                                                      

* Het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor de activiteiten, de nieuwsbrief van onze afdeling.                                                                   

* De ledenverzekering. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inschrijving voor het nieuwjaarsfeest op vrijdag 25 januari 2019 om 14u                 

in zaal Ter Beke.                                                                                                                                                                    

Ondergetekende,……………………………………..(naam + voornaam) zal aanwezig zijn op het  

nieuwjaarsfeest met …… personen en betaalt hierbij:                                                                                        

……X 6€  of ……X 3€ met vrijetijdspas.                                                                                                                   

Inschrijven tegen uiterlijk dinsdag 22 januari bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of 

donderdagnamiddag of in ’t Grachtje, mits afgifte van deze inschrijvingsstrook 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijving voor de bingonamiddag op woensdag 16 januari 2019 om 14u      

in zaal Ter Beke. 

Ondergetekende, ……………………………………..(naam + voornaam) zal aanwezig zijn op de 

bingonamiddag met ….. personen en betaalt hierbij: 

…… X 5€ als Okra-lid              ……. X 7€ als niet-lid                 …..X 2,5€ met vrijetijdspas 

Inschrijven tegen uiterlijk maandag 14 januari bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of 

donderdagnamiddag of in ’t Grachtje, mits afgifte van deze inschrijvingsstrook. 

______________________________________________________________________________________________                                                                                                                             

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 


