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ONS OKRA-NTJE 
 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Beste leden, dag Iedereen, 

Het moment dat je dit Okrantje zal lezen, zijn we in de week van 1 november, Allerheiligen. 

Een tijd waarin we stil worden en terugdenken aan mensen van wie we afscheid hebben 

genomen. Misschien reeds lang geleden, misschien recent, al of niet in moeilijke 

omstandigheden door Corona. 

Ik hou eraan u mijn diep medeleven te betuigen en wens u veel kracht en sterkte. 

Hartelijke groet, 

Martine Vandecandelaere 

 

 

http://www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA


Vriendinnen en vrienden in Okra, 

November is traditioneel de maand waarin we onze overledenen herdenken. De dagen 

worden korter en killer. Onze gedachten keren meer naar binnen. 

Afscheid nemen 

dat bestaat niet. 

Zij die ons dierbaar waren, 

blijven altijd bij ons. 

We staan allemaal voor de moeilijke opdracht om te leren loslaten.  

Om afscheid te leren nemen. 

De vele kleurrijke chrysanten die nu overal opduiken doen ons automatisch denken aan het 

kerkhof. Ze doen ons de dood voor ogen zien.  

Morgen misschien keren wij tot de aarde terug. Dat mag ons niet alleen maar droevig 

stemmen. Proberen we te aanvaarden en elke dag te leven van de goedheid, de liefde, het 

geluk van mensen en kleine dingen.  

In deze tijd worden we uitgenodigd om te leven, intenser dan anders. In liefde en 

gerechtigheid. Met grote zorg en tederheid voor onze medemensen, dichtbij en veraf.  

Laten we in deze dagen van Allerheiligen en Allerzielen tijd nemen om in stille, innige 

verbondenheid te leven met elkaar en onze geliefde overledenen. 

En proberen wij, als het kan, even te bidden: 

Voor geliefden ons ontvallen 

Voor geliefden alleen verder 

Voor kinderen zonder ouders 

Voor ouders zonder kinderen 

Voor onschuldige slachtoffers op de weg 

Voor mensen gedood door rampen 

Voor mensen met slepende ziektes 

Voor mensen gefolterd, vermoord 

Voor mensen nog levend, al dood 

Voor rechtelozen, radelozen 

Voor allen met de dood voor ogen 

Voor stervenden 

Voor overlevenden. 

Dat onze geliefde doden in vrede vertoeven. 

Dat we het verlies een leefbare plek kunnen geven. 

Dat we kunnen dragen, verdragen, vergeten. 

Dat de tijd onze wonden heelt, 

Dat innerlijke kracht ons weerbaar maakt. 

                                                                                           

Noël Bossuyt, verantwoordelijke zingeving 



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) 

*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133) 

*vrijdag: fietsen van maart tem oktober. 

Crea op maandag 8 november in lokaal ‘Oud Grachtje’ om 13u30. 

-Wenskaarten en sleutelhangers met diamond painting steentjes. 

Graag uw eigen pen en wax meebrengen. 

Voor wie dit voor het eerst zou maken, kan je alles ter plaatse aankopen. 

-Indien je dit zou wensen, kan je eigen Crea werk meebrengen 

Crea op maandag 22 november in lokaal ‘Oud Grachtje’ om 13u30. 

-Bloemen in vilt. 

Graag eigen naainaald en schaar meebrengen. 

Kostprijs 2€ per bloem. 

-Indien je dit zou wensen, kan je eigen crea werk meebrengen. 

Crea op maandag 6 december in lokaal ‘Oud Grachtje’ om 13u30. 

-Feestelijke servetten plooien voor Kerst. 

Kostprijs 1€, servetten en modelbeschrijving inbegrepen. 

-Indien je dit zou wensen, kan je eigen crea werk meebrengen. 

Regionale Crea in Driehove op maandag 13 december van 14u tot 16u45 met vlgde ateliers: 

-Atelier 1: Kerstbloemstuk 

-Atelier 2: Kerstster met parels 

-Atelier 3: Kerstballen 

-Atelier 4: Kerstmannetje 

Voorbeelden hiervan kan je vinden midden in Okra Magazine van Oktober (De Koerier). 

Info en inschrijvingen tem 30 november bij: 

Veerle Maertens 051 / 26 53 07 of Jeannine Mol: 0472 / 89 13 37 

Maandag 20 december: GEEN Crea. 

 

Op de Kalender (onder voorbehoud van eventuele aanpassingen Covid maatregelen) 

- Maandag 15 november 2021 om 14u in CM gebouw Mandellaan 17.  
‘Help me even herinneren’ Inkom 10€ - Okra-leden 6€. 

- Maandag 22 november 2021 om 9u in de Godelievekerk.  
‘Help mijn kind gaat scheiden’. Inkom 10€ - voor Okra - leden 6€. 

- Woensdag 22 december 2021: Kerstfeest 
- Lourdes 2022: 13 juni tot en met 18 juni 



Lidgeld 2022. 

2021 gaat naar het einde en dat betekent meteen dat we u binnenkort zullen uitnodigen om 

uw lidmaatschap bij Okra te vernieuwen. 

Bij de verdeling van de Magazines van december, zal uw contactpersoon aanbellen om het 

lidgeld te ontvangen. Wil voor de betaling aub pasmunt voorzien. 

De prijzen zijn aangepast aan de index en zijn voor 2022 als volgt: 

-26€ lidgeld voor 1 persoon – 13€ voor 1 persoon met VTP 

-43€ lidgeld voor meerdere personen (domicilie op zelfde adres – ½ prijs voor p met VTP) 

-11€ lidgeld voor bewoner Woonzorgcentrum 

-5€ voor lidmaatschap 2° Okra – trefpunt (bijlid) 

-8€ voor lidmaatschap Okra-Sport+ (= voor dans, biljart, petanque, fietsen, …) 

Wil hiervoor klever ziekenfonds voorzien – wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. 

Alvast veel dank voor uw vertrouwen in Okra! 

Bereikbaarheid van de lokalen. 

De werken om en rond de parking en de Godelievekerk zijn volop aan de gang, maar zorgen 

ook voor heel wat hinder. Daardoor is het soms moeilijk om uit te zoeken welke weg je best 

neemt om veilig bij Driehove en Ter Beke aan te komen. 

Momenteel kan je de parking aan de zalen enkel bereiken via de Gitsestraat. (Ook te voet!) 

Met de auto en de fiets is er éénrichtingsverkeer vanaf de Westlaan, richting Mammoet. 

Met de auto kan je ook parkeren in de Wolstraat (=recht tegenover parking aan de lokalen) 

!!! Volg zowel met de fiets als met de auto goed de aanduidingen. Er wordt regelmatig 

gecontroleerd en er worden frequent hoge boetes uitgeschreven, zowel voor fietsers als voor 

auto’s. 

Te voet mag je elke richting nemen, eventueel met de fiets aan de hand. 

Na contact met de stadsdiensten kan ik volgende voorruitzichten melden: 

-Vanaf 1 november zal je elke dag vanuit de Beekstraat TE VOET de Honzebroekstraat kunnen 

oversteken naar de Kerk en de lokalen. 

-Vanaf 22 november schuiven de werken in de Gitsestraat op naar het stuk tussen 

Getouwstraat en Spoelstraat. Het éénrichtingsverkeer zal voorlopig blijven, maar het 

wandelpad dat de Honzebroekstraat, via de Getouwstraat verbindt met de Gitsestraat + de 

Gitsestraat richting parking zal terug veilig doorgankelijk zijn. 

-Tegen het Kerstverlof zal de toegang vanuit de Beekstraat naar de parking terug voor alle 

verkeer mogelijk zijn. 

De volledige lus vanuit de Beekstraat, Honzebroekstraat, Gitsestraat zal dan wellicht terug in 

beide richtingen kunnen gebruikt worden. 

 

 



Covid maatregelen 
Heel jammer, maar het aantal besmettingen neemt terug toe. 

Vorige dinsdag was er overlegcomité. 

Niet alle maatregelen zijn vandaag (29 oktober) al helemaal duidelijk, want er is nog geen 

officiële tekst van het Ministerieel besluit. 

We weten wel dat je Covid-pas in de toekomst meer en meer zal gevraagd worden. Nu heb je 

die bv al nodig om toegang te krijgen tot de Jaarbeurs van 31/10 tot 11/11 in de Hallen. 

Wellicht straks ook voor deelname aan (sport)activiteiten en samenkomsten zoals bv het 

herfstfeest. Daarom zou het goed zijn dat je nu reeds uitkijkt om die aan te vragen. 

Je kan die Covid-pas als volgt bekomen: 

-op je computer uitprinten met behulp van je identiteitskaart en een kaartlezer. 

-aanvragen in het Stadhuis (met je identiteitskaart) 

-helpdesk van de Vlaamse Overheid bellen 078 78 78 50 (identiteitskaart bij de hand hebben) 

-Mochten bovenstaande mogelijkheden voor jou niet lukken, neem dan graag contact met je 

contactpersoon van Okra. We proberen je verder te helpen. 

Dit weten we wel! 

-Alle activiteiten mogen verder doorgaan, maar vanaf nu MET mondmasker.  

-Blijvende aandacht voor reinigen en ontsmetten bv tafels 

-Handen ontsmetten bij aankomst in de activiteit 

-Voldoende ventilatie voorzien door (binnen)deuren open te laten, ramen bovenaan open. 

Belang van CO2 meter! 

Max 2 medewerkers in de keuken en aub geen onnodige bezoekers. 

Medewerkers ontsmetten vooraf hun handen en dragen een mondmasker tijdens het 

aanbieden van eten / drinken. 

-Naarmate de nieuwe maatregelen duidelijker worden (tekst Ministerieel besluit) of nog 

verder aangepast worden, dan zien wij ons ook verplicht deze toe te passen. Wij rekenen 

hiervoor op ieders medewerking en hopen u in veilige omstandigheden terug te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op de Agenda. 

Herfstfeest op vrijdag 19 november 2021 in Ter Beke. 

We starten om 11u met een bezinningsmoment dat Noël als volgt verwoordt: 

Denk- en dankmoment 
Even stilstaan bij de overledenen 

Van de voorbije coronamaanden: maart 2020 - november 2021 
 
Daarna aperitief. Tijdens het aperitief vieren we de 80- en 90 jarigen van 2020. 
Op de menu staat hutsepot à volonté.  
Om 14u optreden van The Vanco Brothers 
Tijdens de pauze bieden we koffie / thee en gebak aan. (diabetes dessert is mogelijk) 
Er is een tafelschikking voorzien (tafels van 8 personen) 
Per tafel zal er 1 persoon zijn, die zal instaan voor de bestelling / afhaling van dranken … 
Dit blijft de hele middag dezelfde persoon. Zorg aub voor gepast geld. 
 
Deelnameprijs: 20€. Personen met een VTP betalen 10€. 
In deze prijs is inbegrepen: maaltijd, dessert en koffie, optreden. 
In deze prijs is niet inbegrepen: aperitief, drank aan tafel. 
 
Inschrijven: 
Op maandag 15 november 2021 van 14u tot 16u in de inkom van de Kerk. 
Je kan telefonisch inschrijven bij M Louise op maandag 15/11 tussen 18u en 20u. 
Betaal bij inschrijving aub met gepast geld. 
 

 

 

_______________________________________________________________________ 
 
Inschrijvingsstrook Herfstfeest vrijdag 19 november 2021. 
 

Inschrijven op ma 15 november van 14u tot 16u in de inkom van de kerk (Aub gepast geld) 

Je kan telefonisch inschrijven bij M Louise 051/225556 op maandag 15/11 tussen 18u en 20u. 

Naam / namen: 

Telefoonnummer: 

…….. x 20€       ………. X 10€ met Vrijetijdspas 

Wenst diabetes gebak voor ……… personen 

Hiermee bevestig ik dat ik alle afspraken ifv Covid zal volgen. 

Datum en handtekening: 

 


