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MEI 2018   

ONS OKRA-NTJE 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

 

Beste vrienden van Okra, 

Parabel: 

Eerst hebben we normen en waarden geleerd. 

Daarna bespot en bekritiseerd, 

zonder normen geleefd. 

Om nu één norm te leren, 

Hoe je zonder waarden niet kunt leven.  

Op de agenda 

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

Donderdag 17 mei 2018 : Dagreis naar Heuvelland. 

Inschrijven kan bij Marie-Louise Berteloot.  

Naar aanleiding van Rerum Novarum is er op donderdag 10 mei om 10u in onze kerk 

een eucharistieviering met Beweging.Net. De voorganger is Geert Dedecker. 

Heel warm aanbevolen! 

Onze jaarlijkse parochiale bedevaart naar Dadizele gaat dit jaar door op 

zaterdag 26 mei 2018.   Je kan te voet, met de fiets of met de auto. Om 17u vieren wij 

samen eucharistie in het Rosarium. Voetgangers vertrekken om 13u aan Roularta, 

Meiboomlaan, fietsers om 14.30u aan onze kerk. Meer info in ’t Grachtje. 



Interessant om te weten of aan deel te nemen 

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

Regionale wandeling. 

Op maandag 7 mei organiseren onze collega’s uit Oostnieuwkerke een wandeling. 

Start: voetbalveld SK Oostnieuwkerke, Cockstraat 24  te Oostnieuwkerke, tussen 13.30u en 

14.30u. Contactpersoon: Hessel Rik, tel 0475/20.54.37 of rik.hessel@hotmail.com 

Op maandag 14 mei organiseren onze collega’s uit Ledegem een wandeling. 

Start: CC De Samenkomst, Sint-Eloois-Winkelstraat 84 te Ledegem, tussen 13.30u en 14.30u. 

Contactpersonen: Erik Claeys, tel 056/50.20.27 of claeys.erik@telenet.be en Jaak Hanssens, 

tel 056.50.04.40 of jaak.hanssens@telenet.be 

Restjes wol worden met veel dank aanvaard bij Marie-Louise Berteloot of in ’t 

Grachtje.  

 

Okra-belangenbehartiging en andere interessante info. 

Lees de koerier van april-mei of de infofiche via belangenbehariging@okra.be of 

www.okra.be 

 

Reeds te noteren in uw agenda 

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

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober : “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 0472/89.13.27 of jeannine.mol@telenet.be  

Mirella Ducasteele: mirella.ducasteele@skynet.be 

Deelnameprijs: 26€, waarvan 6€ voor 3 belegde broodjes en soep. De overige 20€ krijg je op 

het einde van het weekend terug.   

Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2018: Jaarlijkse Godelievefeesten. 

Woensdag 18 juli 2018: Verassings-halve-daguitstap. 

Vrijdag 27 juli 2018: Stap-trap-hapdag naar Keiem: Kakelend Kippenmuseum. 

Woensdag 8 augustus 2018: Daguitstap naar Brugge met de trein. 

 



Maandwerking 

--------------------- 
Fietsen: Deze maand fietsen wij enkel op vrijdag 11 en 25 mei,telkens  ongeveer 30 km 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: Op maandag 14 mei om 14u in Driehove. Wij borduren wenskaarten op papier voor 

allerlei gelegenheden.  Breng alvast mee: een fijne borduurnaald, garen naar keuze, schaar, 

lat, potlood en een prikmatje.Patroontjes en papier om te borduren zijn de namiddag zelf te 

verkrijgen. Verder werken aan eigen  brei-, haak- of naaiwerk mag ook, evenals langskomen 

voor een babbel.  Iedereen is van harte welkom.   Creatievelingen die eens 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 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. 

Zwemmen: op maandag van 17u tot 18u in het Spillebad. 

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 

 


