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ONS OKRA-NTJE
Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!
Beste leden, dag Iedereen,
Juni staat voor de deur, de langste dag, de kortste nacht … de aanvang van de zomer.
De laatste maand van het schooljaar. Voor vele kinderen en jongeren misschien nog lastige
weken voor de boeg door (eind)examens. We zijn bezorgd en wensen hen het beste.
Maar ook tijd om onbezorgd terug buiten te komen, ervan te genieten mekaar terug te zien,
(uitgestelde) familiefeesten, waar we zo naar uitgekeken hebben.
In juni vieren we ook Vaderdag, dit jaar op 12 juni. Proficiat aan alle vaders, aan alle mannen
die ‘als een vader’ in het leven staan.
Laat het een mooie, feestelijke dag zijn, vol vreugde en dankbaarheid.
Dit is een dag
voor een wens,
voor een lied,
voor een lach.
En laat van elk geschenk
dat je te beurt valt
het leven zelf
het allermooiste zijn.
(K Gelaude)
Hartelijke groet.
Martine Vandecandelaere

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, Rummicub en biljart (info M Louise Berteloot 051/225556)
NIEUW: op dinsdag nm voorzien we ook de mogelijkheid om scrabble te spelen!
*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133)
*vrijdag: fietsen - vertrek aan de Godelievekerk om 14u.
(Geen Deelnameprijs, maar elk betaalt eigen gebruik tijdens pauze.)
2de en 4de vrijdag van de maand: (info F Celis 051/208395 – 0474/938735)
3de vrijdag van de maand (info R Aguinaldo 051/433326 – 0499/757738)
*NIEUW: wandelen 1ste vrijdag van de maand (vanaf April)
Er wordt onderweg of achteraf de mogelijkheid voor een drankje voorzien.
(Info bij R Aguinaldo 051/433326 – 0499/757738)
Crea gaat telkens door in Oud Grachtje. Indien gewenst kan je eigen werk meebrengen.
13 juni: Bloemstuk maken met kapotte fietsbanden olv Nera Vermeulen.
Kostprijs : ong 2€ - ronde isomovorm, waarop bloem bevestigd wordt, inbegrepen.
Zelf mee te brengen: schaar, gewone kopspelden, klein hamertje of vingerhoed om
stukjes fietsband met kopspelden vast te maken.
Er zullen voldoende fietsbanden beschikbaar zijn.
Als je de bloem wenst te maken, aub Jeannine verwittigen voor 10 juni 0472/891337
27 juni: Diamond Painting wenskaarten maken – zullen ter plaatse ter beschikking zijn.
Interesse in kleuren voor volwassenen?
Breng zeker je eigen kleurboek en potloden mee!
Wens je dit te proberen?
We zorgen voor gemakkelijke, afzonderlijke kleurplaten en potloden!

Op de kalender
- Zondag 3 juli Godelievefeesten
- Vrijdag 15 juli 2022 Stap-, trap-, hapdag richting Izegem
- Woensdag 21 september 2022 Mosselfeest
- In oktober 2022 wordt er een vormingsnamiddag gepland.
- Vrijdag 18 november 2022 Herfstfeest
- Woensdag 21 december 2022 Kerstfeest
- Woensdag 18 januari 2023 Nieuwjaarsfeest

De BANK, uw vriend
Een oudere dame komt naar een bankfiliaal om geld op te nemen
Ze geeft haar bankkaart aan de bankbediende en zegt:
Ik wil graag ... € 10 opnemen
De bediende zegt: Gebruik voor geldopnames onder de € 100 een geldautomaat.
Mag ik weten waarom? Vraagt de oude dame.
De man reageert door haar bankkaart terug te geven: Dit zijn de instructies, mevrouw.
En er zijn nog wachtende klanten achter jou.
De dame zwijgt een paar seconden, geeft dan de kaart terug aan de kassier en zegt:
Ik wil graag al het geld van mijn rekening opnemen!
De bediende antwoordt haar: U heeft € 50.000 op uw rekening staan en een dergelijk bedrag
dient op voorhand aangevraagd. Kan je morgen terugkomen?
De dame: Hoeveel kan ik nu opnemen?
De kassier antwoordde: Elk bedrag tot € 3000.
Geef me dan alsjeblieft € 3000.
De bediende haalt pakken van € 20 en € 10 en begint te tellen tot de € 3.000.
Hij geeft deze aan de dame en vraagt, is er nog iets?
De dame stopt 10 euro in haar portemonnee en zegt:
Ja, ik wil € 2.990 op mijn rekening storten.

Juni
Op woensdag 15 juni bezoeken we de Kringwinkel en RSL op post, Brugsesteenweg 44.
Het bezoek met rondleiding start om 14u. Gelieve tijdig aanwezig te zijn.
Probeer zoveel mogelijk te voet / met de fiets te komen. Spreek ev onderling af voor vervoer.
Ev problemen ivm vervoer kan je melden bij inschrijving. We kijken voor een oplossing.
Ter plaatse is er beperkte parkeermogelijkheid ondergronds, bereikbaar via H Verrieststraat.
In de omgeving kan je parkeren met blauwe kaart (H Verrieststraat) of betalend (Brugsestw).
Na de rondleiding wordt er ter plaatse koffie en gebak voorzien. (Diabetes mogelijk)
De deelnameprijs bedraagt 5€ - Leden met VTP: 2,5€
Inschrijven kan als volgt:
*Tijdens je deelname aan een namiddagactiviteit, ten laatste op vrijdag 10 juni.
*Op vrijdag 10 juni tussen 13u30 en 15u in de inkom van de Kerk.
*Op vrijdag 10 juni tussen 17u30 en 19u telefonisch bij M Louise (tel 051/225556)
Betaal bij inschrijving aub met gepast geld.
Inschrijving Bezoek Kringwinkel en RSL op post 15 juni
Naam / Namen:
Telefoonnummer:
……. X 5€
…… X 2,5€ met VTP
Datum en handtekening:

Diabetes voor ………. Personen

Beste vrienden,
Ik reed met de bus door de weilanden van ‘Bachten de Kupe’. Het was vrij zonnig weer.
Overal waren landbouwers bedrijvig. Op vele weiden lag een eerste snede gras te drogen.
Hier en daar werd het gras mechanisch gekeerd. Op andere plaatsen was men het hooi al aan
het samenpersen tot grote rollen, klaar om straks opgehaald en opgestapeld te worden.
Juni is zomermaand, hooimaand.
Thuis las ik alarmerende berichten over nieuwe droogteperiodes en het tekort aan
grondwater. Een kaartje van West-Vlaanderen duidde de droogste plaatsen van onze
provincie aan. Er werd voorspeld dat de komende drie maanden de bodem nog meer zal
verdrogen. En omdat de bodem kurkdroog is neemt die amper water op.
Er wordt overwogen om bij nieuwbouw grotere waterputten te verplichten.
Juni is zomermaand, droge maand.
Over de haag heen heb ik een gesprek met mijn buurman. Ik vertel hem dat het mij
verwondert dat hij het grote blauwe zwembad nog niet heeft opgezet voor zijn twee
dochters. Ik herinner me nog levendig hun gelach en geroep in de junimaand van vorig jaar.
Het blijft dit jaar zo stil. “Ik heb met hen een deal gesloten,” zei hij. “In deze tijden van kans
op waterschaarste heb ik hen voor gesteld tweemaal per week naar het Roeselaars zwembad
te gaan. Ze vinden het prima en zo besparen we toch enkele honderden liter water.”
Juni is zomermaand, zuinig met water maand.
Vijf jaar geleden reeds schreef paus Franciscus zijn encyclopedie ‘Laudato Si”.
“Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen...” komt uit de tweede strofe van het
Zonnelied van Franciscus van Assisi.
Deze woorden gebruikte de paus als openingswoorden voor zijn wereldbrief.
Vandaag de dag staat de schepping onder druk door o.a. watertekorten enerzijds en enorme
overstromingen op andere momenten.
Als bewoner van deze aarde dragen we daar allen een grote verantwoordelijkheid in.
We kunnen en mogen niet onverschillig of neutraal blijven in deze problematiek.
Duurzame omgang met water is meer dan nodig.
Noël Bossuyt, verantwoordelijke zingeving en zorg

Activiteit in de kijker
De Godelievedansers
Wij dansen elke maandag van 14 uur tot 16.30 uur.
Wij verdelen onze tijd tussen koppeldans en lijndans.
Onze lerares Yvette is een klassiek geschoolde danseres en heeft samen met haar man Julien
aan verschillende internationale concours deelgenomen.
Ons team bestaat uit 12 vaste leden, heel gemotiveerde dansers maar … er kunnen nog altijd
dansers bij …
Heel welkom op maandagnamiddag!

Alle info bij Maria Demuynck 051/209452

