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                                ONS OKRA-NTJE       

               Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

 

Beste vrienden van Okra  

Vogels bouwen nieuwe nesten. Mieren komen uit de grond.                                                               

Hier en daar vliegt heel voorzichtig een eerste zwaluw in het rond.                                                 

In de tuin gaan bloemen bloeien. In de vijver zwemt weer vis.                                                      

En geloof me, dat betekent dat het alweer lente is.                                                                                                                                              

                                                                                                                        

Op de agenda                                                                                          

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

Vrijdag 20 maart 2020 om 14u: Lentefeest in zaal Ter Beke.                                              

Voor alle Okra-leden en alle senioren van onze parochie.                                                                                                    

Indigo zal ons meenemen op een muzikale reis rond de wereld.                                                        

Deze show, waarin het publiek actief wordt betrokken, is een streling voor oog en oor!               

Tijdens de pauze worden er koffiekoeken geserveerd, dieetkoeken op aanvraag.                            

Deelnameprijs: 7€. Vrijetijdspassers betalen 3,5€.                                                                                                        

Inschrijven tegen uiterlijk dinsdag 17 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! 

            

 



 

 

Maandwerking                                                                               ,                  

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

Fietsen: Het is weeral tijd om onze fietsen van stal te halen. Op vrijdag 13 en 27 maart 

fietsen wij ongeveer 30 km, telkens met een tussenstop. Op vrijdag 20 maart wordt er niet 

gefietst, want dan vindt ons lentefeest plaats.                                                                                

Vertrek om 14u aan onze kerk. Fluo-jasje en fietshelm zijn een must voor onze veiligheid en 

deze van de goep. 

Crea: Op maandag 9 maart om 14u in Driehove:                                                                                 

We werken verder aan ons tasje in plastiek stramien onder leiding van Marie-Louise 

Berteloot. Wie interesse heeft om dit voor de eerste keer te maken, kom gerust af.                

Grootte van het tasje: ongeveer 32 cm breed, 25 cm hoog en 8 cm diep.                                      

Breng zelf mee: 2 bollen wol van verschillend kleur( elk 100 gr) voor naalden nr 4, stopnaald 

en schaar. Wij zorgen zelf voor de nodige bladen stramien en de handvatjes.                      

Verder werken aan eigen brei-, haak- of naaiwerk mag ook, alsook langskomen voor een 

babbel. Alle info bij 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 .                                                                                                                                                   

PS: Op Paasmaandag 13 april is er geen crea.   

                                                                                                                                                                                                                            

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 22 april 2020: Vormingsnamiddag: “Kies voor positiviteit”                                                 

door Geert Vantournhout. 

Woensdag 13 mei 2020: Bedevaart naar Koksijde met aansluitend dagreis.   

Alle info: zie bijgevoegde uitnodiging. 

 

 

 



 

 

 

Interessant om te weten of aan deel te nemen 

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

Regionale wandelingen.                                                                                                            

Op maandag 9 maart organiseren onze collega’s uit Ardooie een wandeling.                                        

Start: Albertzaal, Koning Albertstraat 6 te Ardooie, tussen 13u en 14.30u. Contactpersoon: 

Rosa Vandenberghe, tel 051/74.63.45 of eric.descheemaeker@telenet.be 

Op dinsdag 7 april organiseren onze collega’s uit Gits een wandeling.                                             

Start in zaal Hembyse, Stationsstraat 4 te Gits, tussen 13u en 14.30u.                        

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

Vrijdag 3 april 2020 om 15u “ Van Operette tot Muzette.                                     

Muzikaal optreden in “De Leest”, St. Jorisstraat 62 te Izegem.                                          

Toegangsprijs: 14€. Okra-leden betalen 10€ op vertoon van hun lidkaart.                                   

Er is een extra film “1917” die niet in het aanbod vermeld staat in de brochure 

Namiddagfilm van de spil. Op 27 maart 2020 om 14u30 en om 20u. De toegangsprijs voor 

Okra-leden bedraagt 6€ in plaats van 7€. 

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 lentefeest op vrijdag 20 maart 2020 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 17 maart bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of 

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

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

 

 

 

 


