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MAART 2019

ONS OKRA-NTJE
Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!
Beste vrienden van Okra.
Ongelooflijk hoe de natuur de laatste twee weken veranderd is.
Dit jaar vieren wij carnaval bij lentetemperaturen.
Veel mensen trokken nu al hun wandelschoenen aan om te genieten van een deugddoende
wandeling of maakten een fietstocht in een zonovergoten landschap.
Wij voelden dit jaar reeds allemaal de eerste lentekriebels.

Op de agenda
------------------Vrijdag 22 maart 2019 om 14u: Lentefeest in zaal Ter Beke.
Voor alle Okra-leden en alle senioren van onze parochie.
Tralalie brengt een muzikale voorstelling met schalkse toets. Hij speelt piano, accordeon,
en viool en hij zingt.In zijn voorstelling brengt hij een verhaal over het leven, de liefde, het
klein verdriet en de grote lach.
Tijdens de pauze worden er koffiekoeken geserveerd, dieetkoeken op aanvraag.
Deelnameprijs: 7€ . Vrijetijdspassers betalen 3,5€.
Inschrijven tegen uiterlijk dinsdag 19 maart bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of
donderdagnamiddag in Driehove of in ’t Grachtje. Wees a.u.b op tijd om in te schrijven!

Belangrijk!!! Vrijetijdspassers bezorgen een kopie van hun nieuwe kaart , geldig vanaf
2019 aan Marie-Louise Berteloot, Gitsestraat 419, of aan Viviane Duyck, Lijnwaadstraat
70, of aan Jeannine Mol, Weidestraat 17. Ook aan bijleden die een vrijetijdspas hebben
vragen wij een nieuwe kopie, geldig vanaf 2019.

Interessant om te weten of aan deel te nemen
--------------------------------------------------------------Restjes wol worden met dank aanvaard bij Marie-Louise Berteloot of in ’t
Grachtje.

Reeds te noteren in uw agenda
------------------------------------------------------Woensdag 24 april 2019 om 14 in zaal Driehove:
Vormingsnamiddag: Reisverslag van een fietstocht naar Compostella.

Donderdag 16 mei 2019: Dagreis met de bus.
Wij brengen een bedrijfsbezoek aan de Breydelham te Gavere, en bezoeken de stoeterjj van
Willy Naessens.

Maandwerking
--------------------Fietsen: Wij halen onze fietsen terug van stal. Op vrijdag 8 maart fietsen wij ongeveer 30 km,
en op vrijdag 15 maart ongeveer 15 km, telkens met een tussenstop. Op vrijdag 22 maart
wordt er niet gefietst, want dan heeft ons lentefeest plaats. Vertrek om 14u aan onze kerk.
Fluo-jasje en fietshelm zijn een must voor onze veiligheid en deze van de groep.
Crea: Op maandag 11maart om 14u in Driehove.
Annie Vantomme leert ons een paashaasje maken.
Breng alvast zelf mee: schrijfgerief, lat, schaar, 2 soorten stof van ongeveer 30/40cm
(eventueel donker en lichter van kleur, volgens eigen smaak), naainaald en garen,
kopspelden, fijne lintjes. Breng ook wat “rijst” mee om een 4-tal cm van het haasje onderaan
op te vullen. De verdere vulling brengt Annie mee, alsook oogjes, enz…
Je eigen eigen brei-, haak- of naaiwerk kan zeker ook.
Creatievelingen die 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 2e 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 MarieLouise 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 2e 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 MarieLouise Bertloot op het nummer 051/22.55.56 of in ’t Grachtje op het nummer 051/20.77.43

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, de nieuwsbrief van onze afdeling.
* De ledenverzekering.

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

Inschrijving voor het lentefeest op vrijdag 22 maart 2019 om 14u in
zaal Ter Beke.
Ondergetekende,……………………………………..(naam + voornaam) zal aanwezig zijn op het
lentefeest met …… personen en betaalt hierbij:
……X 7€
.…X 3,5€ met vrijetijdspas.
Graag dieetkoeken voor …… personen.
Inschrijven tegen uiterlijk dinsdag 19 maart bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of
donderdagnamiddag of in ’t Grachtje, mits afgifte van deze inschrijvingsstrook
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

