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ONS OKRA-NTJE 
Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

 

Beste leden, dag Allen, 

 

We zijn ondertussen februari en dat is merkbaar. De dagen zijn reeds zichtbaar langer 

geworden, hier en daar zien we voorzichtig de natuur ontluiken.  

Tekens van hoop en toekomst! En met Okra willen we daar mee werk van maken! 

Dank om je lidmaatschap te vernieuwen, dank om je vertrouwen in Okra. 

Met een gezellig nieuwjaarsfeest en een spannende Bingo-namiddag hebben we met velen 

samen een mooie start van 2023 genomen.  

We gaan enthousiast verder met de namiddagactiviteiten en een vormingsnamiddag op  

15 februari, waar we in de pauze verse pannenkoeken aanbieden. Graag tot ziens!

 

 
 

Hartelijke Groet, 

Martine Vandecandelaere 

 

FEBRUARI 

De dagen worden langer al, 
Al is 't ook een klein beetje; 
Maar, lieve vrienden, weet-je, 
Een beetje is meer als niemendal: 
Elk beetje brengt ons voet voor voet 
Weer 't lieve voorjaar tegemoet. 
 
J. J. A. Goeverneur 

 

http://www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA


 

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, scrabble en biljart (info Martine Vdc 051/697750) 

*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) 

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

Op 13 en 27 februari 2023 werken we verder aan de doos, die we bekleden met plastiek 

stramien, waar we in januari mee gestart zijn. 

Vrijetijdspas 

Leden met een vrijetijdspas zullen gezien hebben dat hun pas slechts geldig is tot 23 febr.  

Dit betekent dat u binnenkort een nieuwe vrijetijdspas zal ontvangen. Om administratief in 

orde te zijn, heeft Okra een kopie nodig van uw nieuwe pas.  

Uw contactpersoon zal hiervoor bij de bedeling van het Magazine Maart 2023 aanbellen. 

Het zou fijn zijn als u deze kopie zou klaarleggen. Alvast veel dank. 

Op de Kalender 

- Vrijdag 17 maart 2023 Lentefeest 

- Vrijdag 21 april 2023 Vormingsnamiddag  

- Donderdag 4 mei 2023 Fietshappening 

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

Meer info: zie Okra-ntje januari 2023. Inschrijven voor 15 maart 2023 via Noël B 051/223618 

of Martine Vdc 051/697750 of roeselare@okra.be 051/265307. 

- Dinsdag 20 juni 2023 Toeren in de Moeren 

-Dinsdag 28 februari 2023 om 14u (toegang vanaf 13u30) 2de Dansival te Dadizele. 

Inschrijven tot 21 februari 2023 roeselare@okra.be of 051/265307 

Okra-leden: VVK 5€ - Aan de deur 8€ (niet leden 8€ / 10€) 

-Zaterdag 8 april 2023 om 20u in De Spil komt Bart Van Loo met een uniek stuk verteltheater:  

‘De Bourgondiërs’. Een historische rollercouster, vol humor en spanning, die eindigt bij het 

ontstaan van De Lage Landen. 

Okra-leden betalen 16€ (niet-leden 19€) Inschrijven voor 10 februari roeselare@okra.be of 

051/265307 

-Vanuit de Godelievekerk wordt op zondag de H Mis gestreamd op volgende data:  

zo 12 februari, zo 12 maart, zo 9 april (Pasen), zo 28 mei (Pinksteren), zo 11 juni. 

Dwz dat je deze viering thuis op de computer kan meevolgen. Een 5-tal minuten voor de 

viering start de opname. Er is een rechtstreekse link op de website van  

de H Godelieveparochie. Daar klik je op stream 1 (zonder paswoord). Je kan de viering ook 

later bekijken door op de overeenkomstige datum te klikken. 
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Activiteit in de kijker: De Fietsers

 

 

 

Fietsen is gezond! 
Fietsen is plezant! 
Fietsen is cool!

Wij fietsen in groep (10 tot 15 deelnemers). 
Wij fietsen gewoon en elektrisch. 
Wij fietsen op de 2de, 3de, 4de en 5de vrijdag van de maand. 
Wij fietsen 30 tot 35km op 2 en 4 en 20 tot 25km op 3 en 5. 
Wij fietsen van maart tot oktober. 
Wij starten telkens om 14u aan de Godelievekerk. Bij de tweede klokslag geven we de eerste 
pedaalslag. 
Wij fietsen een uurtje, laten dan de fietsen een halfuur rusten (terwijl wij iets drinken) en 
doen er dan nog een uurtje bij. 
Wij fietsen veilig: lid van Okra (Sport+), een helm en een fluohesje. 
Wij fietsen rustig langs landelijke wegen zonder prestatiedwang. 
Wij fietsen verstandig terwijl wij nieuwsjes uitwisselen of zelfs een diepgaand gesprek 
voeren. 
Zo, nu weet je alles. Zin om het eens te proberen? 
Afspraak op vrijdag 10 maart 2023 om 14u aan de Godelievekerk! 
Verantwoordelijken: Frans Celis - 0474/93.87.35 
   Roos Aguinaldo – 0499/75.77.38 
 

 



 

14 februari: Valentijnsdag! 

Wellicht zijn er onder jullie die nu denken: “Valentijn, da’s voor koppeltjes, verliefden en 

verloofden. Die tijd is voor mij voorbij. Ik ben al oud genoeg om te weten hoe de liefde in 

elkaar steekt...” 

En toch… Het blijft de moeite waard om elk jaar opnieuw eens stil te staan bij de liefde. 

De liefde is des mensen…   

Ik grijp naar een paar teksten die ons misschien even doen nadenken. 

“Liefde is op weg zijn naar 

 je-zelf vinden in elkaar”    

Toon Hermans 

 

“God schiep de mens, 

man en vrouw, 

opdat deze op Hem zou lijken. 

Beeld van liefde.” 

Gen.

“Er zijn homoseksuele mensen die gelovig zijn 

en die met een partner hun leven willen uitbouwen 

Ze willen in trouwe liefde het leven met elkaar delen. 

 Ik denk dat we dat moeten erkennen en waarderen  

 en hen daarbij helpen en nabij zijn.” 

Kard. J. De Kezel   (Tertio nr 1193-1194)

“Kennis en kunde blijven armoedig 

 in situaties waar op de eerste  

plaats liefde nodig is.”             

                       K. Gelaude       

“Vergeet niet dat het altijd tijd is 

het hele jaar door, om datgene te vieren 

dat jullie samen heeft gebracht en  

jullie aan elkaar verbindt.”       

Paus Franciscus               

 “Toen ik nog een kind was, sprak 

 ik als een kind, dacht ik als een kind,                           

redeneerde ik als een kind.                                 “Draag mij als een zegel op je hart, 

Nu ik volwassen ben, heb ik al het                            als een zegel op je arm. 

kinderlijke achter mij gelaten.                                  Sterk als de dood is de liefde.” 

Ons resten geloof, hoop en liefde,                                           Hooglied 8,6 

deze drie, maar de grootste daarvan                                                                                                       

is de liefde”. 

                   1 Kor.13   

   “Laat hij mij kussen, 

laat zijn mond mij kussen! 

Jouw liefde is zoeter dan wijn, 

zoet is de geur van je huid.” 

Hooglied 1,2    

Noël Bossuyt, verantwoordelijke zingeving en zorg. 



 

 

Vormingsnamiddag 

Op woensdag 15 februari 2023 om 14u30 in Driehove. 

We verwelkomen Pedro Nollet, werkzaam bij de preventiedienst van de politie. 

De thema’s die zullen aan bod komen zijn: 

-Veiligheid in en rond de woning, alsook op het openbaar domein. 

-Diefstalpreventie voor de woning, auto en fiets. 

-Iedereen kan zijn / haar fiets laten labelen. Breng hiervoor zeker je identiteitskaart mee!! 

Tijdens de pauze eten we pannenkoeken. (Diabetes koek kan voorzien worden) 

Deelnameprijs: 5€. Leden met een VTP betalen 2,5€. Voorzie aub gepast geld! 

Inschrijven kan als volgt: 

*Tijdens deelname aan een namiddagactiviteit of via je contactpersoon (tot zo 12 februari) 

*Op vrijdag 10 februari tussen 13u30 en 15u in de inkom van de Kerk. 

*Op vrijdag 10 februari, na 19u, telefonisch bij Martine (tel 051/697750) 

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

Inschrijvingsstrook Vormingsnamiddag 15 februari 2023 

Naam / namen:      Telefoonnummer: 

…….. x 5€       ………. X 2,5€ met Vrijetijdspas 

Wenst diabetes voor ……… personen 

Datum en handtekening: 

 


