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ONS OKRA-NTJE 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

 

Beste vrienden van Okra. 

Een waarheid om over na te denken: 

Wacht niet tot later 

want als later eerder komt 

ben je te laat. 

 

Op de agenda 

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

Woensdag 16 oktober 2019: Bezoek aan De Lovie in Proven. 

We verzamelen aan de kerk en vertrekken om 13u met de wagens. 

Bij aankomst worden we er verwelkomd met koffie of thee. 

Na een toelichting over de werking van De Lovie brengen wij een bezoek aan de hoeve en de 

serres. Dit wordt een kwartiertje stappen. We krijgen uitleg over de teelten en over het 

oogsten en wassen van de vergeten groenten. 

Daarna gaan we terug naar de cafetaria waar een abdijbiertje en drie proevertjes, bereid 

met vergeten groenten, op ons wachten. 

Ahteraf is er vrijblijvend mogelijkheid tot aankoop. Het bezoek duurt ongeveer 2,5 uur.  



 

 

Deelnameprijs, koffie, abdijbier, 3 proevertjes en gids  inbegrepen:                                      

Okra-leden: 10€,                 Vrijetijdspassers: 5€,             Niet-Okra-leden : 12 €,                         

Iedereen betaalt 7€ voor het vervoer.                                                                                                 

De chauffeurs worden bij vertrek aan de kerk vergoed. 

Inschrijven ten laatste op woensdag 9 oktober bij Marie-Louise Berteloot of in ’t Grachtje, 

mits afgifte van de inschrijvingsstrook..                                                                                                                                                                        

Maandwerking 

--------------------- 
Fietsen: Op vrijdag 11  en 25 oktober fietsen wij ongeveer 30 km, en op vrijdag 18 oktober 

ongeveer 18 km, telkens 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 oktober om 14u in Driehove:. Tunisch haken van een kussen onder 

leiding van Jenny Degrijse. Breng zelf mee: een tunische haakpen nr 3 – 3,5 en 200 gr wol 

Eveneens op maandag 14 oktober: Kennismaking “ kleuren voor volwassenen”. Ervaar de 

rust van het kleuren en de voldoening om creatief bezig te zijn. Weet je niet hoe eraan te 

beginnen? Stefaan Vanderghote geeft ons graag enkele tips om van start te gaan. Breng zelf 

mee :enkel een setje zachte kleurpotloden. Stefaan zorgt voor kleurbladen. Eigen kleurboek 

meebrengen mag zeker en vast ook. 

Graag inschrijven voor 11 oktober bij Jeannine Mol, tel 0472/89.13.37  of                 

jeannine.mol@ telenet.be. 

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 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    

Reeds te noteren in uw agenda 

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



 

 

Woensdag 22 november 2019: Herfstfeest met optreden van “Allons Chanter”.                 

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

Verhelle. 

Interessant om te weten of aan deel te nemen 

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

Regiowandeling 

Op donderdag 3 oktober organiseren onze collega’s uit Beitem een wandeling. 

Start: PC De Schakel (bij de kerk), Meensesteenweg 717. Tussen 13.30u en 14.30u. 

Contactpersoon: José Carbon, Meerlaanstraat 3, Roeselare, tel 051/69.02.29 of 

josécarbon@telenet.be 

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019: Kunstgreep: “Buren bij kunstenaars”. 

Dit gaat door in zaal Ter Beke, Gitsestraat 287, telkens van 10u tot 18u. 

Een initiatief in samenwerking met Okra. Iedereen van harte welkom! 

Zondag 27 oktober schakelen wij over op de wintertijd: 3u wordt 2u. 

Op maandag 4 november krijgen Okra-leden, op vertoon van hun lidkaart, 3€ 

korting bij bezoek aan dejaarbeurs in de Expo-hallen. 

Zij betalen 4€ 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 bezoek aan De Lovie in Proven op woensdag 16 oktober 

Ondergetekende……………………………………………(naam + voornaam) gaat mee naar De Lovie  

met …….personen.                                                                                                                                         

Ik ben Okra-lid en betaal hierbij  ….. X10€  + 7€ € voor het vervoer.                                                    

Ik ben vrijetijdspasser en betaal hierbij ….. x5€  + 7€ voor het vervoer                                          

Ik ben geen Okra-lid en betaal hierbij …… X 12€  + 7€ voor het vervoer.  

Inschrijven ten laatste op woensdag 9 oktober  bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of 

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

Ik kan met de wagen rijden en … personen meenemen.      Ik wens vervoer voor …. personen. 

 


