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ONS OKRA-NTJE 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 
 

Beste vrienden van Okra. 

Mijmeringen bij Allerheiligen 

Zoals een bloem zo is ’t leven. 
’t Begin is teer en klein. 
De één die bloeit uitbundig 
de ander geurt heel fijn. 
Sommige bloemen blijven lang 
weer anderen blijven even. 
Vraag niet bij welke bloem je hoort, 
dat is ’t geheim van ’t leven. 
 

Op de agenda 
-------------------- 

Vrijdag 22 november 2019: Herfstfeest voor alle senioren in zaal Ter Beke. 
Aperitief mogelijk vanaf 11u. 
Om 12u: middagmaal: stoofvlees met frietjes en groentjes. 
Om 14u: Optreden van “Allons chanter”. Leen Langebick en Johan Vandecaveye brengen een 
zeer gevarieerd en sfeervol programma met zang, gitaar en accordeon. 
Tijdens de pauze is er koffie met versnaperingen. 



 

 

Deelnameprijs, drank niet inbegrepen  : 
Middagmaal + muzikaal optreden, koffie en versnaperingen: 20€. Vrijetijdspassers: 10€. 
Enkel namiddagprogramma: 8€. Vrijetijdspassers: 4€. 
Inschrijven tegen uiterlijk 18 november bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of 
donderdagnamiddag in Driehove of in ’t Grachtje. Gelieve tijdig in te schrijven. 
Wie te laat inschrijft kan enkel nog aanschuiven zolang de voorraad strekt. 

Maandag 25 november 2019 van 14u tot 16.45u: Regionale crea in zaal 
Driehove. 
Er is mogelijkheid om aan te sluiten bij volgende werkwinkels: maken van een kerstkrans, 
kerstkaarten, kerstballen of een gehaakt kussen. 
Alle info in de Koerier. Deze bevindt zich middenin het Okra-magazine van oktober 2019. 
Inschrijven bij Jeannine Mol ,tel 0472/89.13.37 of jeannine.mol@telenet.be 
 

Maandwerking 
---------------------- 
Fietsen: Er wordt niet gefietst in november, december, januari en februari. 

Crea: De maandelijkse crea op 11 november gaat niet door.   

Crea: Op maandag 9 december om 14u in Driehove:Wij maken een kerstbloemstukje onder 
leiding van Noël Bossuyt.  Breng alvast het volgende zelf mee: 
* Tafelbeschermer, snoeischaar, aardappelmesje, lijmpistool ( je hoeft er geen speciaal aan 
te kopen). 
* Groen: spar, den, taxus, paplaurier of ander blijvend groen uit de tuin, kale droge takjes 
eventueel bemost, rode kornoeljes, rozenbottels, rode appeltjes…. 
* Schaal of potje met diameter ongeveer 10-12 cm en hoogte  8-10cm (mag iets groter of 
kleiner zijn) 
* Stukje oasis of enkele grote aardappelen om potje op te vullen. 
* Kleine versiering zoals rode/witte kerstbal, rood lint of jutelint. 
* Kaars: korte dikke of tafelkaars naar smaak rood of wit. 
Wie bovenvermelde voorwerpen niet bij de hand heeft, wees gerust, we delen samen!! 
Verder werken aan eigen brei-, haak- of naaiwerk mag ook, alsook langskomen voor een 
babbel. Creatievelingen die eens iets nieuws 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 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    

Reeds te noteren in uw agenda 
------------------------------------------- 

Woensdag 18 december 2019: Kerstfeest met optreden van Arnold Sercu en Bart 
Verhelle. 

Interessant om te weten of aan deel te nemen 

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

Regiowandeling 
Op maandag 25 november organiseren onze collega’s uit Lichtervelde een wandeling. 
Start: OC De Schouw,  Tweelindenstraat te Lichtervelde, tussen 13.30u en 14.30u. 
Contactpersoon: Herman Neirynck , herman@dj3.be of tel 0473/70.95.336     

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019: Kunstgreep: “Buren bij kunstenaars”. 
Hartelijk dank aan alle bezoekers en medewerkers.    

In december krijgen jullie reeds de mogelijkheid om jullie jaarabonnement bij 
Okra te vernieuwen voor het jaar 2020! 
Een hoofdlid betaalt 25€. Een gezinsbijdrage bedraagt 42€. 
Een rusthuisbewoner betaalt 10€. Okra-sport: 8€. 

 

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 herfstfeest op vrijdag 22 november 2019 

in zaal Ter Beke. 

Ondergetekende…………………………………………..………(naam + voornaam) zal aanwezig zijn op 

het herfstfeest   met …….personen en betaalt hierbij: 

….. X 20 €  voor middagmaal en namiddagprogramma               …… X 10€ als vrijetijdspasser 

….. X 8 €  voor het namiddagprogramma                                        …… X  4€ als vrijetijdspasser 

Inschrijven tegen uiterlijk 18 november bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of 

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


