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                                                                                                                               JANUARI 2020       

                                                                                                                                                                                

                                ONS OKRA-NTJE       

               Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

 

Beste vrienden van Okra  

Dit is de symfonie van onze wensen voor 2020. 

Wij wensen jullie                                                                                                                                             

Een adagio van tederheid                                                                                                                      

Twee tijden welslagen                                                                                                                                     

Drie maten fantasie                                                                                                                                           

De vier seizoenen van het geluk                                                                                                                       

Vijf notenbalken vol vriendschap                                                                                                                 

Zes walsen van plezier                                                                                                                                

Zeven noten goed humeur.                                                                                                                           

Op de agenda                                                                                          

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

Woensdag 15 januari 2020 om 14u: Bingonamiddag in zaal Ter Beke.                               

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

Inschrijven tegen uiterlijk maandag 13 januari bij Marie-Louise Berteloot of in ’t Grachtje. 

Wees a.u.b. op tijd om in te schrijven en indien mogelijk betaling bij inschrijving! 

 



 

 

Vrijdag 24 januari 2019 om 14u in zaal Ter Beke: Nieuwjaarsfeest                                    

voor alle Okra-leden.                                                                                                                            

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

Optreden van Vierblush, een gezelschap dat bestaat uit 4 gedreven dames, die via muziek 

vreugde willen brengen met af en toe een vleugje weemoed. Zij brengen een gevarieerd 

programma met vierstemmige zang, accordeon, piano en gitaar.                                            

Vierblush is een onderdeel van het vocal ensemble Blush, dat uit 12 dames bestaat.  Lieve, 

Ann en Shirley worden deskundig geleid door Marcella Cuppens.                                            

Zeker de moeite waard om erbij te zijn!                                                                                                                      

Daarna vieren wij de 80-jarigen.                                                                                                         

Wij sluiten af met de voorstelling van ons jaarprogramma voor 2020.                              

Deelnameprijs: 8€. Vrijetijdspassers betalen 4€.                                                                         

Inschrijven tegen uiterlijk dinsdag 21 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! 

Maandwerking                                                                               ,                  

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

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

Crea: Op maandag 13 januari om 14u in Driehove:                                                                                 

Wij zetten 2020 in met een nieuwjaarstraktaat. Ondertussen plannen wij onze crea-

namiddagen voor 2020.  Nadien is er veel  tijd om te babbelen en verder te werken aan 

eigen brei-, haak- of naaiwerk. Iedereen is van harte welkom.                                                                                                    

Bij aanwezigheid graag een seintje: jeannine.mol@telenet.be of 0472/89.13.37             

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                                                                         

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

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

“Verdwijnend België” een zoektocht naar 50 vergeten plekken door Bart Vanacker en 

Vrijdag 20 maart 2020: Lentefeest met optreden van Indigo 



 

 

Interessant om te weten of aan deel te nemen 

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

Regionale wandeling.                                                                                                            

Op dinsdag 14 januari organiseren onze collega’s uit Gits een wandeling.                                        

Start in Sporthal Hembyse, Stationsstraat 4 te Gits, tussen 13.30u en 14.30u. 

Contactpersoon: Ludo Chys, tel 051/62.54.67 of 0474/90.05.25   

Vakantiebeurs in Expo Roeselare, van vrijdag 10 januari tot en met              

maandag 13  januari 2020.                                                                                                                            

Vakantieplezier en inspiratie voor reizen, vrije tijd, toerisme, wandelen en fietsen, enz… 

Openingsuren: vrijdag 14u – 22u, zaterdag en zondag 14u – 19u, maandag 14u – 18u. De 

zone “Okra trefpunt 55+” is ongetwijfeld een trekpleister op deze beurs, zeker een bezoekje 

waard. Toegang 5€. Gratis voor Okra-leden op vertoon van hun lidkaart.  

Nieuwjaarsconcert: Zondag 26 januari 2020 om 14.45u                                            

in  de Stadsschouwburg te Kortrijk ( op 300m wandelafstand van het station)                       

De mooiste melodieën uit operette, musical en opera.                                                           

Toegang: 22€. Okra-leden betalen 19€ op vertoon van hun lidkaart.                                    

Inlichtingen: tel 051/56.53.07      

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 het nieuwjaarsfeest op vrijdag 24 januari 2020 om 14u            

in zaal Ter Beke.                                                                                                                       

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

nieuwjaarsfeest   met …….personen en betaalt hierbij:                                                                                                                             

….. X 8€                   of ….. X4€ met vrijetijdspas                                                                                    

Inschrijven tegen uiterlijk dinsdag 21 januari bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of 

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

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

Inschrijving voor de bingonamiddag op woensdag 15 januari 2020 om 14u in 

zaal Ter Beke.                                                                                                                           

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

de bingonamiddag met ….. personen en betaalt hierbij:                                                                        

.... X 8€ als Okra-lid                ….. X 10€ als niet-lid               ….. X 4€ met vrijetijdspas              

Inschrijven tegen uiterlijk 13 januari bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag of 

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


