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JUNI 2019   

ONS OKRA-NTJE 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Beste vrienden van Okra. 

Het is juni.  

Rood is de klaproos, de kleur van het hart, 

maar juist in het hart zit ook wat zwart. 

Zo heb je in dit leven in elk vertrekje 

ook wel eens een donker plekje, 

en zeg je van harte 

let vooral op het rode en niet op het zwarte. 

Op de agenda 

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

Woensdag 19 juni 2019: Daguitstap naar Brugge: 

Zie bijgevoegd infoblad bij okrantje van mei. 

Woensdag 26 juni 2019: “Toeren in de moeren”. 

Zie bijgevoegd infoblad bij okrantje van april. 

Reeds te noteren in uw agenda 

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

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019: Kunstgreep: “Buren bij kunstenaars”. 

Dit gaat door in zaal Ter Beke, Gitsestraat 287, telkens van 11u tot 18u. 

Het wordt terug een initiatief in samenwerking met Okra. 



 

 

Leuke en creatieve hobbyisten en verzamelaars zijn van harte welkom tijdens dit gezellig 

weekend, evenals de vele bezoekers. Verzamelaars van notenkrakers, postzegels, telefoons, 

rammelaars, poppen, hoeden, beren, engeltjes, cactussen, enz… 

Hobbyisten in schilderen, tekenen, boetseren, fotografie, kleuren voor volwassenen, 

houtbewerking, borduren, wenskaarten en juwelen maken, kalligrafie, leerbewerking, enz… 

Bij interesse neem gerust contact op met: 

Marie-Louise Berteloot, tel 051/22.55.56, Jeannine Mol, tel 472/89.13.27 of 

jeannine.mol@telenet.be, of  Mirella Ducasteele: mirella.ducasteele@skynet.be 

Zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019: Jaarlijkse Godelievefeesten.  

Woensdag 17 juli 2019: Halve-daguitstap naar Oedelem met bezoek aan het 

papegaaienopvangcentrum. 

Vrijdag 26 juli 2019: Stap-trap-hapdag naar Ieper. We nemen ons middagmaal in 

Boezinge. ’s Namiddags bezoeken wij het Jan Iepermanziekenhuis in Ieper.   

Woensdag 21 augustus 2019: Daguitstap naar Wevelgem. 

Maandwerking 

--------------------- 
Fietsen: Op vrijdag 14 en 28 juni fietsen wij ongeveer 30 km, en op vrijdag 21 juni ongeveer 

15 km, telkens met een tussenstop. Vertrek om 14u aan onze kerk. Fluo-jasje en fietshelm 

zijn een must voor onze veiligheid en deze van de groep. 

Crea: Er is geen crea in juni en juli. Op 10 juni is het 2
e
 pinksteren, en op 8 juli is de zaal niet 

vrij door de opkuis van de Godelievefeesten. 

Wij komen opnieuw samen op maandag 12 augustus. 

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. 

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 
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