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ONS OKRA-NTJE 
 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Beste leden, dag Allen, 

December staat voor de deur – ook wel donkere maand of wintermaand genoemd, maar 

tegelijk de maand waarin Sinterklaas langskomt en waarin we straks Kerstmis vieren. 

Ik wens jullie een hartverwarmende en deugddoende tijd, waarin je familie en vrienden kan 

ontmoeten – misschien zelfs tijdens het Kerstfeest van Okra op woensdag 21 december. 

Alvast heel welkom!

 

 

Ik wens je 

Sterren van hoop, 

Wat er ook komt. 

Vertrouwen in het goede, 

Dat zijn weg zal vinden. 

Geluk om te delen, 

Woorden die niet breken, 

Maar verbinden. 

 

(K. Gelaude) 

 

  Hartelijke Groet, 

Martine Vandecandelaere
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Maandwerking 

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen). Leden met VTP betalen 1€.  

Betaal aub met gepast geld. 

*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452) 

*maandag: crea (2de en 4de maandag van de maand – info Jeannine Mol 0472/891337) 

*dinsdag: kaarten, Rummikub en biljart (info M Louise Berteloot 051/225556) 

  NIEUW: op dinsdag nm voorzien we ook de mogelijkheid om scrabble te spelen! 

*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133) 

*vrijdag: fietsen – start terug in maart 2023 (info F Celis 051/208395 – 0474/938735) 

Opgelet!! Tijdens de eindejaar periode gaan de  namiddagactiviteiten NIET door van  

vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 2 januari 2023.  

We hernemen de activiteiten volgens het gewone schema, vanaf dinsdag 3 januari 2023. 

Crea gaat door in Oud Grachtje. Indien gewenst kan je eigen werk meebrengen. 

Op 12 december maken we een kerststukje, waarvoor volgende benodigdheden: 

Tafelbescherming! 

Plastieken / keramieken of ander (bloem)potje – ong 11 cm diameter / 9 cm hoog. 

Oasis (mag ev gebruikt zijn) – fijne binddraad, krammetjes, tandenstokers, spiesstokjes 

Snoeischaar of aardappelmesje, cutter mes, lijmpistool. 

Droge takken, met mos begroeide takken, stukjes boomschors, eikels, denappels, besjes … 

Groen uit de tuin zoals hulst, dennen- of sparrengroen, slierten klimop, eucalyptus … 

Versiering bv rode, witte verpakkingslinten, jute touw, kleine kerstversiering, een kerstbal … 

Kaars, witte verf, kunstsneeuw, plukjes witte watten … 

Kaartje Welzijnszorg 2022 

In 2022 focust de actie ‘Welzijnszorg’  zich op digitale geletterdheid. 

Maw onze computervaardigheden. 

Soms gaat het goed, soms lukt het moeilijk of helemaal niet! 

En net dit wil Welzijnszorg onder de aandacht brengen. (+ zie tekst Noël) 

Bij het Magazine en Okra-ntje zal je een kaartje vinden ‘Allemaal digitaal’. 

Indien je dit wenst, kan je op de achterzijde iets schrijven waar het niet gelukt is met 

computer / smartphone … om een bepaalde aanvraag, melding, verrichting … te doen. 

Dit kaartje mag zonder postzegel op de post gedaan worden. 

Uiteraard kunnen / willen we dit niet tegen houden, maar we streven ernaar dat door deze 

snelle evolutie niemand uitgesloten zal worden! 

 

 



Op de Kalender 
- Woensdag 18 januari 2023 Nieuwjaarsfeest 

- Vrijdag 27 januari 2023 Bingo 

- Woensdag 15 februari 2023 Vormingsnamiddag 

- Vrijdag 17 maart 2023 Lentefeest 

- Woensdag 19 april 2023 Vormingsnamiddag 

- Donderdag 4 mei 2023 Fietshappening 

- Donderdag 18 mei 2023 tot en met woensdag 24 mei 2023 Lourdesbedevaart 

- Dinsdag 20 juni 2023 Toeren in de Moeren 

- Zondag 18 december 2022 om 19u in St Petrus en Pauluskerk te Rumbeke: ‘Jozef onthult’ 

Dit is een hartverwarmend, vrolijk en muzikaal kerstspektakel. 

Prijs: 15€ (7,5€ met VTP), drankje en kerstversnapering inbegrepen 

Info: tsoete@skynet.be of 0476 33 31 86 - Inschrijven door betaling op BE76 7310 1635 6595  

of via https://rumbeke.gezinsbond.be/activiteiten/jozef-onthult 

 

- Zondag 22 januari 2023 om 14u45 Nieuwjaarsconcert in de Stadsschouwburg te Kortrijk. 

Okra-leden betalen 22€ (niet-leden 25€) Inschrijven voor 10 dec 2022. 

 

-Zondag 19 maart 2023 om 14u45 ‘De lustige weduwe’ in de Stadsschouwburg te Kortrijk. 

Okra-leden betalen 22€ (niet-leden 25€) Inschrijven voor 10 januari 2023. 

 

Kerstfeest 2022 
Het kerstfeest gaat door op woensdag 21 december 2022 om 14u30 in Ter Beke. 

We beginnen met een bezinnend moment door Noël. 

Daarna volgt een optreden door Rik Decramer en Philip Hoessen. 

‘Kerstliedjes voe vandage en morgen’. 

Een hartverwarmend concert, waarbij er eens gelachen en zeker meegezongen mag worden. 

In de pauze voorzien we koffie en gebak. 

Deelnameprijs: 8€. Leden met een VTP betalen 4€. Voorzie aub gepast geld! 
 
Inschrijven kan als volgt: 
*Tijdens deelname aan een namiddagactiviteit of via je contactpersoon (tot vr 16 december) 
*Op vrijdag 16 december tussen 13u30 en 15u in de inkom van de Kerk. 
*Op vrijdag 16 december, na 19u, telefonisch bij Martine (tel 051/697750) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijvingsstrook Kerstfeest Woensdag 21 december 2022. 
 
Naam / namen:      Telefoonnummer: 

 

…….. x 8€       ………. X 4€ met Vrijetijdspas 

 

Wenst diabetes gebak voor ……… personen 

 

Datum en handtekening: 

 

https://rumbeke.gezinsbond.be/activiteiten/jozef-onthult


Vriendinnen en vrienden in Okra, 

We zijn ondertussen al december. Gisteren hadden we de tweede adventszondag op weg 

naar kerstmis. Her en der zijn de kerstversieringen al bovengehaald.  

Welzijnszorg vraagt in hun campagne “Allemaal digitaal” aandacht voor het recht op “digitale 

geletterdheid” voor iedereen. 

Binnen onze bestuursgroep en binnen Okra hebben we het al vele keren gehad over de 

problemen die bepaalde van onze leden ondervinden omdat ze digitaal niet mee zijn.  

Ze hebben wel of niet een smartphone, wel of niet een pc of laptop. Ze hebben wel of niet 

een bank-applicatie onder de knie.  

Hun en onze digitale geletterdheid hangt af van heel wat zaken. 

Voor mensen met een laag inkomen is het risico op digitale ongeletterdheid nog groter.  

Al die toestellen kosten heel wat geld. En sommige hebben maar een beperkte levensduur. 

Vaak is een goed internetabonnement vrij duur. Niet iedereen kan er even goed mee werken. 

En toch. Iedereen die kan en wilt, moet de kans krijgen op internetaansluiting. Om eigen 

dossiers te beheren, een uitkering of premie aan te vragen, om van thuis uit te bankieren. 

Maar ook een niet-digitaal aanbod blijft nodig. Niet iedereen kan of wilt online.  

En wie verloren loopt in het digitale doolhof heeft een groot probleem. Daarbij dreigen de 

meest kwetsbaren al weer eens de dupe te worden. Dat willen we niet.  

Daar hoort ook een groep van onze leden bij. We willen een samenleving waarin iedereen 

zich betrokken voelt, digitaal actief of niet. We laten niemand achter. 

Dat vraagt de aandacht, de inspanning en de medewerking van iedereen. De overheid, de 

dienst- en hulporganisaties, het jeugdwerk, het onderwijs en jou en ik… 

De campagne Welzijnszorg voorziet vele mogelijkheden. De postkaartenactie zet de digitale 

drempels in de kijker en geeft een signaal tegen digitale uitsluiting. Door zoveel mogelijk 

postkaarten te verzamelen, wil men een duidelijke boodschap naar de overheid en de 

organisaties leveren. 

Voor de zoveelste keer wordt ‘Soep op de stoep’ georganiseerd. In onze Godelieveparochie 

gebeurt dat op zondag 11 dec. Dat is de actiezondag en de zondag van “Goesting in Kerst” in 

Driehove van 10.30 uur tot 17.00 uur. Iedereen is er van harte welkom. 

En uiteraard wordt elke gift in dank aanvaard. 

Aan elk van jullie een doorleefde adventstijd gewenst. 

Noël Bossuyt verantwoordelijke zingeving en zorg. 

 

 


