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JANUARI  2018 

ONS OKRA-NTJE 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

 

Beste vrienden van OKRA, 

Voor het nieuwe jaar wensen wij jullie: 

Tijd om van de kleine dingen te genieten. 

Rust om stil te staan bij mooie momenten. 

Sterkte om tegenslagen te overwinnen. 

Vriendschap om je hart te verwarmen. 

Humor om wat sober is te kleuren. 

Een glimlach om elke dag mee te beginnen. 

Een heel gelukkig en liefdevol 2018! 

Op de agenda 

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

Vrijdag 19 januari 2018 om 14u in zaal Ter Beke: Nieuwjaarsfeest 

voor alle okra-leden. 

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

Wij vieren speciaal de 80- en 90-jarigen. 

Voorstelling van ons jaarprogramma voor 2018. Natuurlijk is er ook ruime kans tot 

ontmoeting, een gezellige babbel  en leuke ontspanning. 

Alle aanwezigen krijgen een attentie aangeboden. 

Deelnameprijs: 5€. Vrijetijdspassers betalen 2,5€. 

Inschrijven tegen uiterlijk dinsdag 16 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 10 januari 2017: Jaarlijkse bingonamiddag om 14u in zaal 

Ter Beke. 

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

laatste op maandag 8 januari bij Marie-Louise Berteloot of in ’t Grachtje. 

Vernieuwing van het lidgeld 2018.                                                                                                         

Voor 2018 betaalt een hoofdlid 23€, tweede lid 15€. Zorgcentrumbewoner 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 moet een attest vragen aan 

het ziekenfonds en dit laten ondertekenen door Viviane Duyck, Lijnwaadstraat 70, 8800 

Roeselare.  

Interessant om te weten of aan deel te nemen                           

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

Regionale wandeling.                                                                                                                 

Op dinsdag 9 januari organiseren onze collega’s uit Gits een wandeling.                               

Start in sporthal Hembyze, Stationsstraat 4 te Gits, tussen 13.30u en 14.30u. 

Contactpersoon: Roger Lejaeghere, tel 0499/20.45.21 of 051/72.57.16.          

Maandag 15 januari 2018 om 14.15 u in Den Hazelt , Pastoor Slossestraat 1 te 

Rumbeke: Academie. Onthaal vanaf 13.30u.                                                                                 

“ Van late kerstliederen over niet-profane liedjes tot meezingers.” Door het Jakobuskoor uit 

Gits.                                                                                                                                                        

Okra-leden betalen 5€, op vertoon van uw lidkaart. 4 voordrachten betalen = 5
e
 voordracht 

gratis. Niet-leden betalen 8€.   

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

Grachtje.                                                                                                                                    

De sneeuwtelefoon. Zorgbehoevenden en minder mobiele mensen kunnen hierop beroep 

doen. Het is nodig om je daarvoor in te schrijven en dat dient elk jaar opnieuw te gebeuren. 

Dit kan door je te registreren via de sneeuwtelefoon: 1788 of door je online te registreren via 

www.Roeselare.be   Eens je geregistreerd bent  komt er iemand langs om je stoep vrij te 

maken. Zie ook magazine #VANRSL  (magazine dat elke burger in zijn bus ontvangt).   

            

Okra-belangenbehartiging en andere interessante info.                                              

Lees de koerier van november-december- januari  of de infofiche via 

belangenbehariging@okra.be of www.okra.be           



 

 

Reeds te noteren in uw agenda 

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

Woensdag 21 februari 2018: Voordracht door Bleri Lieshi “ Over angst, liefde en hoop”. 

De Lourdesbedevaart met Okra gaat  door van maandag 11 tot en met 

zaterdag 16 juni 2018.                                                                                                                   

Thema: “dankbaar en hoopvol”, herkenbaar on ons leven van elke dag.                                   

Het wordt een sfeervolle en eigentijdse bedevaart, tot in de puntjes prima georganiseerd.   

Deelnameprijs: TGV 721€,( singletoeslag + 130€), Vliegtuig 731€(singletoeslag + 100€), 

(vertrek vanuit Zaventem tijdens de nacht),                                                                              

Autocarreis 1.016€,(singletoeslag + 2.200€), met tijdens de heenreis 2 overnachtingen en 

bezoeken onderweg, en tijdens de terugreis 1 overnachting.                                                                                        

Korting: 15€ voor CM-leden.                                                                                                                                        

Alle inlichtingen bij Marie-Louise Berteloot , tel 051/22.55.56 of Jeannine Mol, tel 

0472/89.13.27 of jeannine.mol@telenet.be.                                                                                

Inschrijven kan bij Marie-Louise Berteloot, tel 051/22.55.56.                                                                                                                                     

Door een kaartje van 5€ aan te kopen voor de Vrienden van Lourdes kan je een beurs van 

500€ winnen. Deze kaarten zijn te verkrijgen bij Jeannine Mol, Weidestraat 17,                              

tel 0472/89.13.37 of jeannine.mol@telenet.be. De trekking vindt plaats op zaterdag 10 

februari, na de H.Mis van 16u in de H.Hartkerk.  

Maandwerking                                                                                                 

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

Wandelen: Er wordt niet meer gewandeld wegens te weinig belangstelling.                          

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

Crea: Op maandag  8 januari om 14u in Driehove. Wij werken verder aan geborduurde 

kaarten op papier.  Verder werken aan eigen  brei-, haak- of naaiwerk kan gerust.               

Het nieuwjaarstraktaatje zal doorgaan in februari! Iedereen is welkom.                                      

Langskomen voor een babbel mag ook. 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 het Nieuwjaarsfeest op vrijdag 19 januari 2018 om 14u in 

zaal Ter Beke. 

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

Nieuwjaarsfeest met ….. personen en betaalt hierbij:                                                                                 

…….X 5 € of  ……. X 2.5 € met vrijetijdspas     

Inschrijven tegen uiterlijk 16 januari bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of 

donderdagnamiddag in Driehove, of in ’t Grachtje. 

                                                                  

Inschrijving voor de Bingonamiddag op woensdag 10 januari 2018 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 8 januari bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of 

donderdagnamiddag in Driehove, of in ’t Grachtje. 


