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SEPTEMBER 2018

ONS OKRA-NTJE
Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!
Beste vrienden van Okra,
De lange hete zomer is bijna voorbij.
Zoals de studenten gaan ook wij in september opnieuw aan de slag.
Wij hopen vele van jullie bruingebrande snoetjes terug te zien op ons jaarlijks mosselfeest.
Ook op alle andere activiteiten zijn jullie dit werkjaar opnieuw van harte welkom.

Op de agenda
------------------Woensdag 19 september 2018: Mosselfeest in zaal Ter Beke.
Voor alle senioren van onze parochie.
Aperitief mogelijk vanaf 11u.
Om 12u: mosselen of koude schotel (vlees en vis) met frietjes.
Om 14u: optreden van accordeonist Marino Punk.
Deelnameprijs: Okra-leden betalen 20€ voor de mosselen en 16€ voor de koude schotel.
Niet Okra-leden betalen 25€ voor de mosselen en 20€ voor de koude schotel.
Vrijetijdspassers betalen 10€ voor de mosselen en 8€ voor de koude schotel.
Inbegrepen in de prijs: optreden muzikant, koffie of water met versnapering tijdens de
pauze.
Niet inbegrepen: aperitief, drank aan tafel, koffie direct na het middagmaal en andere drank
tijdens de pauze.
Inschrijven ten laatste op vrijdag 14 september bij Marie-Louise Berteloot of in ’t Grachtje,
mits afgifte van de inschrijvingsstrook.

Interessant om te weten of aan deel te nemen
--------------------------------------------------------------Regionale wandeling.
Op woensdag 5 september organiseren onze collega’s uit Beveren een wandeling.
Start: PC, Izegemseaardeweg 26, tussen 13.30u en 14.30u.
Contactpersoon: Frans Dufoort, tel 051/20.53.89 of Willy Debruyne, tel 051/22.27.78

Zondag 23 september 2018: Kippenfestijn in zaal Ter Beke.
Okra-belangenbehartiging en andere interessante info.
Lees de koerier van september-oktober of de infofiche via belangenbehariging@okra.be of
www.okra.be

Reeds te noteren in uw agenda
-----------------------------------------Dinsdag 9 oktober 2018 om 14u in de Spil:
Feestnamiddag voor senioren, met optreden van Jan Wuytens en orkest. Kaarten zijn te
bekomen tot 7 september in Vrijetijdspunt, Zuidstraat 17. Vanaf 10 september in Koers,
Polenplein (Wielermuseum) aan 5€. Vrijetijdspassers betalen 2,5€.

Woensdag 17 oktober 2018: Vormingsnamiddag in zaal Ter Beke.
“Mien ziele, mien zeer, mien verzet” door Ignace Goethals en Gerrit Jalet.

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.

Donderdag 25 oktober 2018: “Melodieën van de Lage Landen”.

Vrijdag 23 november 2018: Herfstfeest met middagmaal en optreden van Anneke Bo.
Vrijdag 21 december 2018: Kerstfeest.

Maandwerking
--------------------Lessen kalligrafie of “sierschrift” .Zeker de moeite meer dan waard!!! De eerste les
gaat door op 12 september en de tweede les op 26 september, telkens om 14u in de Killy.
Wenskaarten voor alle gelegenheden: verjaardag, geboorte, huwelijk, enz… zijn wellicht
duur in aankoop. Bovendien worden zelfgemaakte kaarten meer gewaardeerd.
Na 5 of 6 lessen kunnen wij meestal al aan de slag, ieder op zijn tempo.
Deelnameprijs: 6€ per les, lokaal, koffie en documentatie inbegrepen. Niet-leden betalen 8€.
Inschrijven en info bij Robrecht Geeraert, tel 051/62.59.80 of bij Jeannine Mol, tel
0472/89.13.37 of Jeannine.mol@telenet.be
Fietsen: Op vrijdag 14 en 28 september fietsen wij ongeveer 30 km, en op vrijdag 21
september ongeveer 15 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 10 september om 14u in Driehove. Hilde Denys leert ons een mooie
ketting maken. Volledig pakket met parels, miyukidraad, naald en patroon kost 17€.
Zelf mee te brengen: parelmatje of handdoek en een fijn schaartje.
Inschrijven kan nog tot 6 september. Verder werken aan eigen brei-, haak- of naaiwerk kan
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. Te noteren: De volgende
crea heeft plaats op maandag 15 oktober in plaats van 8 oktober.
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 MarieLouise 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 2e 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 MarieLouise Bertloot op het nummer 051/22.55.56 of in ’t Grachtje op het nummer 051/20.77.43

Inschrijving voor het mosselfeest op woensdag 19 september 2018 in zaal Ter
Beke

Ondergetekende …………………………………………..(naam + voornaam) komt naar het mosselfeest
met …..personen.
Ik ben Okra-lid en betaal hierbij …….X 20€ voor de mosselen
.
....... X 16€ voor de koude schotel
Ik ben geen Okra-lid en betaal hierbij ……. X 25€ voor de mosselen
…
….... X 20€ voor de koude schotel
Ik ben vrijetijdspasser en betaal hierbij ……. X 10€ voor de mosselen
…
…… X 8€ voor de koude schotel
Inschrijven ten laatste op 14 september bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of
donderdagnamiddag of in ’t Grachtje, mits afgifte van deze inschrijvingsstrook.

