
 

 

                                                                  

H.Godelieve 

www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA     

                                                                                                                               FEBRUARI 2020       

                                                                                                                                                                                

                                ONS OKRA-NTJE       

               Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

 

Beste vrienden van Okra  

Begin januari werd Martine Vandecandelaere onze nieuwe teamleider voor ons trefpunt 

Godelieve Roeselare.                                                                                                                                                  

Wij wensen haar heel veel succes en geluk toe met deze nieuwe opdracht die zij met veel 

verantwoordelijkheid zal vervullen.                                                                                                   

Jeannine Mol wenst alle leden en het bestuur van harte te bedanken voor het vertrouwen 

gedurende haar 9 jaar voorzitterschap.                                                                                                                             

                                                                                                                        

Op de agenda                                                                                          

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

Maandag 17 februari 2020 van 14u tot 16.45u:                                              

Regionale crea in zaal Driehove.                                                                                                      

Er is mogelijkheid om aan te sluiten bij 4 ateliers:                                                                              

Atelier 1: maken van een paasei. Atelier 2: maken van een paasnest.                                            

Atelier 3: maken van een bloem met fietsbanden.                                                                              

Atelier 4: Breien van een stola in het breicafé.                                                                                 

Alle info en  inschrijven voor 10 februari in het regiosecretariaat , tel 051/26.53.07 of bij 

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

 



 

 

Woensdag 19 februari 2020 om 14u in zaal Driehove: Vormingsnamiddag 

“Verdwijnend België”.                                                                                               

Gastsprekers:  Bart Vanacker en Reinout Bossuyt (zoon van Noël Bossuyt).                                                                                                                                              

Het wordt een boeiende zoektocht in woord en beeld naar 50 vergeten plekken in België. 

Tijdens de pauze wordt u koffie met pannenkoeken aangeboden.                                               

Deelnameprijs: 10€.  Okra-leden betalen 8€. Vrijetijdspassers betalen 4€. 

Er is een wijziging in het jaarprogramma dat jullie vorige maand kregen bij het 

Okrantje.  De creatieve beurs gaat door op 18 oktober 2020 en niet op 11 

oktober 2020. 

 

Maandwerking                                                                               ,                  

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

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

Crea: Op maandag 10 februari om 14u in Driehove:                                                                                 

Wij maken een tasje in plastiek stramien onder leiding van Marie-Louise Berteloot             . 

Grootte van het tasje: ongeveer 32 cm breed, 25 cm hoog en 8 cm diep.                                   

Breng zelf mee: 2 bollen wol van verschillend kleur( elk 100 gr) voor naalden nr 4, stopnaald 

en schaar. Wij zorgen zelf voor de nodige bladen stramien en de handvatjes                          

Alle info bij jeannine.mol@telenet.be of 0472/89.13.37. Verder werken aan eigen brei-, 

haak- of naaiwerk mag ook, alsook langskomen voor een babbel.                                                                                                 

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

Jeannine Mol .                                                                                                                                                                                                                                 

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. Nieuwe leden zijn altijd welkom!    

 

Reeds te noteren in uw agenda                                                                         

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

Vrijdag 20 maart 2020: Lentefeest met optreden van Indigo. 

Woensdag 22 april 2020: Vormingsnamiddag: “Kies voor positiviteit”                                                 

door Geert Vantournhout. 



 

 

 

 

Interessant om te weten of aan deel te nemen 

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

Regionale wandeling.                                                                                                            

Op donderdag 13 februari organiseren onze collega’s uit Dadizele een wandeling.                                        

Start in Pc Den Ommeganck, Jan Ridderlaan 3 te Dadizele, tussen 13u en 14.30u. 

Contactpersoon: Henriette Vanryckeghem, 0473/86.17.43 of h.vanryckeghem @skynet.be 

Maandag 24 februari 2020: Tragi-komische kortfilm “Samen gelukkig” in zaal 

“Samenkomst” St. Eloois-Winkelstraat 84A” te Ledegem.                                        

Welkom om 14u. Toegangsprijs: 7€, koffie en taart inbegrepen. Na de film is er kans tot 

vraagstelling aan Mohannad, die de film gemaakt heeft en ook meespeelt in de film. Hij zal 

hierbij geassisteerd worden door dhr Didier Vanderslycke van Orbit vzw, een organisatie die 

zich inzet voor een vlotte integratie van vluchtelingen. Inschrijven kan tot 20 februari. 

Op zondag 12 juli 2020 legt Okra Schuiferskapelle een bus in voor de musical 

“Daens” te Puurs (om 14u).Inschrijven voor 24 februari 2020 door storting van 88€ 

(busvervoer + ticket) op rekeningnr BE42 0682 1668 1354. Er zijn 51 plaatsen. Uw 

inschrijving is pas definitief na storting. Contactpersoon: vera.braeckevelt@skynet.be.                                                                                                                            

Er is een extra film “1917” die niet in het aanbod vermeld staat in de brochure 

Namiddagfilm van de spil. Op 27 maart 2020 om 14u30 en om 20u. De toegangsprijs voor 

Okra-leden bedraagt 6€ in plaats van 7€. 

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, en de 

nieuwsbrief van onze afdeling., en ook voor de ledenverzekering. 

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

Inschrijving voor de vormingsnamiddag op woensdag 19 februari 2020 om 

14u in zaal Ter Beke. “Verdwijnend België”.                                                                                                                      

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

vormingsnamiddag  met …….personen en betaalt hierbij:                                                                                                                             

….. X 8€ als Okra-lid               ….. X 10€ als niet-lid         ….. X4€ met vrijetijdspas                                                                                    

Inschrijven tegen uiterlijk dinsdag 18 februari bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of 

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

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


