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APRIL 2018   

ONS OKRA-NTJE 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

 

Beste vrienden van Okra, 

 

Pasen is voorbij, maar nog steeds prijken veel paasbloemen in onze tuinen, straten en 

pleinen. 

Tijdens de paasvakantie komen de speelpleintjes opnieuw tot leven, met lachende en 

stoeiende kinderen. Ook volwassenen komen meer buiten en maken tijd voor een praatje 

met buren en kennissen. 

Wij voelen het: nu is de lente echt aangebroken. 

 

Op de agenda 

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

Woensdag 18 april 2018 om 14u in zaal Driehove: Vormingsnamiddag: 

“7 sporen van geluk” 

Onze gastspreker is Geert Vantournhout. 

Wat is geluk? Kan je leren gelukkig zijn? Welke 7 sporen leiden ons naar geluk? 

Vele situaties, anekdotes en tips zijn heel herkenbaar in het leven met de goede en minder 

goede kanten. 

Tijdens de pauze wordt u koffie met versnaperingen aangeboden. Dieetversnaperingen op 

aanvraag. 

Deelnameprijs: 8€. Okra-leden betalen 4€. Vrijetijdspassers betalen 2€. 

Inschrijven tegen uiterlijk vrijdag 14 februari bij Marie-Louise Berteloot of in ’t Grachtje. 



 

 

Op woensdag 2 mei 2018 gaat er een ziekennamiddag door, georganiseerd door 

ziekenpastoraal H. Godelieveparochie met ondersteuning van Okra H. Godelieve. 

Om 14.30u is er een eucharistieviering met kans tot ziekenzalving. Nadien is er een gezellig 

samenzijn met koffie en taart voorzien in zaal Ter Beke. 

Inschrijven kan bij Marie-Louise Berteloot of in ’t Grachtje. Wie de ziekenzalving wenst te 

ontvangen kan dit eveneens doorgeven in ’t Grachtje. 

Deelnameprijs: 6€. Wie een vrijetijdspas heeft betaalt 3€. 

 

Interessant om te weten of aan deel te nemen 

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

Provinciale kadervorming crea op maandag 23 april 2018 in zaal Ter Beke 

van 9.30u tot 16u. 

Deze is in de eerste plaats voorzien voor alle crea-verantwoordelijken, maar nu ook opengesteld 

voor alle crea-liefhebbers. Er is keuze uit een gevariëerd aanbod : stokpop, plexi-juwelen, gehaakte 

tas, ovale loper in hardanger. 

Op de middag worden u broodjes met verse soep aangeboden. 

Deelnameprijs te betalen bij het onthaal: 11€ voor belegde broodjes, soep en pakket gekozen 

workshop. 5.50€ voor enkel koffie en lesbeschrijvingen. 

Inschrijven kan bij Veerle Maertens tegen uiterlijk 9 april op tel 051/26.53.07 of 

veerle.maertens@okra.be . 

Regionale wandeling. 

Op donderdag 26 april organiseren onze collega’s uit Hooglede een wandeling. 

Start in CC De Gulden Zonne, Marktplaats 6 te Hooglede, tussen 13.30u en 14.30u. 

Contactpersoon: Michel Caen, tel 051/20.85.46 of 0470/52.42.66 of caminoan@skynet.be . 

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

Grachtje.  

 

Okra-belangenbehartiging en andere interessante info. 

Lees de koerier van april-mei of de infofiche via belangenbehariging@okra.be of 

www.okra.be . 

 

Reeds te noteren in uw agenda 

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

Donderdag 3 mei 2018:  Concert Scala, exclusief voor Okra-leden in Kursaal Oostende. 

Info voor dit concert: Okra-Roeselare, Beversesteenweg 35, tel 051/26.53.07  

Donderdag 17 mei 2018: Dagreis naar Heuvelland. ( zie bijgevoegd blad) 

 



 

 

Maandwerking 

--------------------- 
Fietsen: Deze maand fietsen wij enkel op vrijdag 13 en 27 april,telkens  ongeveer 30 km met 

een tussenstop . Vertrek om 14u aan onze kerk. Fluo-jasje en fietshelm zijn een must voor 

onze veiligheid en deze van de groep. 

Crea: Op maandag 9 april om 14u in Driehove. Wij werken aan eigen  brei-, haak- of 

naaiwerk. Langskomen voor een babbel kan ook. Iedereen is van harte welkom. 

Op maandag 14 mei borduren wij wenskaarten op papier voor allerlei gelegenheden. Meer 

info volgt in het okrantje van mei. Creatievelingen die eens 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. 

Zwemmen: op maandag van 17u tot 18u in het Spillebad. 

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  

___________________________________________________________________________ 

Inschrijving voor de vormingsnamiddag op woensdag 18 april 2018 om 14u in 

zaal Driehove. 

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

vormingsnamiddag met ….. personen en betaalt hierbij: 

…….X 4 € als Okra-lid,                         ……. X 2 € met vrijetijdspas,        …….X 8€ als niet-lid 

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

donderdagnamiddag in Driehove of in ‘t Grachtje 


