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ONS OKRA-NTJE
Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!
Beste vrienden van Okra.
De vakantie is voorbij. Er is duidelijk meer verkeer op straat.
Voor sommigen werd het een periode met minder verplichtingen, waarin ze de klok en hun
agenda even uit het oog mochten verliezen. Voor anderen werd het misschien drukker met
de zorg voor de kleinkinderen, of voor de bloemen in de tuin van een buur die op reis was.
Nu het gewone leven is teruggekeerd zorgt Okra ervoor dat je opnieuw kan deelnemen aan
tal van interessante en deugddoende activiteiten.

Op de agenda
------------------Woensdag 18 september 2019: 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 Roland Vandevelde.
Deze zanger-gitarist brengt ons een mix van Nederlands- en anderstalige evergreens.
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 zanger-muzikant en 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 13 september bij Marie-Louise Berteloot of in ’t Grachtje,
mits afgifte van de inschrijvingsstrook.

Interessant om te weten of aan deel te nemen
----------------------------------------------------------------------------------------------

Regiowandeling.
Op vrijdag 6 september organiseren onze collega’s uit Beveren een wandeling.
Start: PC, Izegemseaardeweg 26, Beveren, tussen 13.30u en 14.30u.
Contactpersoon: Frans Dufoort, tel 051/20.53.89 of fransdufoort@gmail.com

Zondag 22 september 2019: Kippenfestijn in zaal Ter Beke.
Restjes wol worden met dank aanvaard bij Marie-Louise Berteloot
of in ’t Grachtje.

Reeds te noteren in uw agenda
----------------------------------------------------Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019: Kunstgreep: “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 472/89.13.27 of
jeannine.mol@telenet.be, of Mirella Ducasteele: mirella.ducasteele@skynet.be

Woensdag 16 oktober 2019 om 14u: Bezoek aan de Lovie in Proven.
Vrijdag 22 november 2019: Herfstfeest met optreden van “Allons Chanter”.
Woensdag 18 december 2019: Kerstfeest met optreden van Arnold Sercu en Bart
Verhelle.

Maandwerking
--------------------Fietsen: Op vrijdag 13 en 27 september fietsen wij ongeveer 30 km, en op vrijdag
20 september 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 9 september om 14u in Driehove. Wij maken een bijtje onder leiding
van Marleen Boddin.
Breng zelf mee: tafelbescherming, haardroger, verfborstels en eventueel penseeltjes, een
vod, passer, zwarte stift en een lijmpistool (je hoeft er geen te kopen indien je dit thuis niet
hebt).
Deelnameprijs: 5 à 7€, inbegrepen: bloempost, verf, vernis, isomobol, wiebeloogjes, neusje
en kant voor de vleugeltjes.
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 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.
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
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 mosselfeest op woensdag 18 september 2019 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 13 september bij Marie-Louise Berteloot op dinsdag- of
donderdagnamiddag of in ’t Grachtje, mits afgifte van deze inschrijvingsstrook.

