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ONS OKRA-NTJE 
 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Beste leden, Dag Iedereen, 

Al zat het weer niet altijd mee, toch hoop ik dat iedereen heeft kunnen genieten van een 

deugddoende zomervakantie, misschien met een terrasje, een ontspannend bezoek, een 

reisje, gewoon gezellig thuis, als deelnemer aan een okra-activiteit of … 

Met september in zicht durven we toch uitkijken naar een mooie nazomer, zodat we verder 

buiten kunnen wandelen, fietsen, petanque spelen … 

De natuur bereidt zich stilaan voor op de herfst, dagen worden korter, avonden worden 

frisser en straks zien we de natuur verkleuren en de vogels samentroepen om warmere 

oorden op te zoeken …  

Corona cijfers evolueren verder gunstig, zodat Okra-activiteiten, weliswaar met de juiste 

voorzorgen en goede afspraken, terug mogelijk worden. Deze zomer zijn de 

namiddagactiviteiten goed verlopen. Laat ons hopen dat Okra verder kan en mag herleven! 

 

Hartelijke groet, Martine Vandecandelaere 

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


Vriendinnen en vrienden in Okra, 

Natuurlijk hebben jullie jullie twee vaccinaties al gehad.  

Hebben jullie jullie ook zo “bevrijd” gevoeld?  

Anderhalf jaar lang heeft corona ons in de greep gehad. Onze verplaatsingen waren 

beperkt en onze menselijke relaties in een soort van keurslijf gedwongen. “Blijf in je kot”. 

Bubbels van 10 of 8 of 4 … Geen bezoekjes, beperkt aantal (klein)kinderen zien…  

Met zijn vijftienen in de kerk voor een viering.  

Afscheid nemen van een dierbare in beperkte kring. 

Doop- en communiefeesten uitgesteld.  

De paaseierenraap en de jaarlijkse, zomerse BBQ met de familie afgevoerd... 

In geen tijd werd onze leefwereld angstwekkend klein.  

Hebben jullie in het afgelopen anderhalf jaar nieuwe mensen leren kennen?  

Ik niet en ik zal niet de enige zijn. Voor iedereen, jong en oud, was de regel dat ons leven zich 

uitsluitend afspeelde in onze vertrouwde omgeving. 

Komt daar nu verandering in?  

Die twee prikken geven ons wat meer bewegingsvrijheid. Maar nu opnieuw volop leven, 

nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe dingen zien… dat zal niet 

vanzelf gebeuren. We zullen op ontdekking moeten gaan en ons laten verdwalen. 

Verdwalen is niet eens zo moeilijk.  

Spreek bij jullie volgende wandeling die onbekende collega - wandelaar even aan.  

Stippel jullie volgende fietstocht eens iets minder punctueel uit en ga het gesprek aan met 

die onbekende tegenligger.  

Verdwalen heeft te maken met open staan voor en het nieuwe verkennen.  

Verdwalen is met jezelf opnieuw aan de slag gaan.  

Anderhalf jaar zijn we moeten terugvallen op een reeks van uitgewerkte aanwijzingen en 

pijltjes die ons de toegelaten wandelrichting aangaven.  

Natuurlijk moeten we de zaken nu een beetje herplannen en re-organiseren.  

Maar leven is niet zomaar het resultaat van wat je planmatig en doelbewust nastreeft.  

Er is ook wat je overkomt en minder vast te grijpen is.  

Daar kan een beweging als Okra ook een stimulerende rol in spelen. Hebben jullie al eens 

gelet op de ondertitel van “Ons Okra-ntje”? 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Met jullie hopen we alvast dat we er stilaan opnieuw kunnen invliegen!  

                                                                                                                            Noël Bossuyt 

 

 

 



Kalender Najaar (onder voorbehoud van eventuele aanpassingen Covid maatregelen) 

- Woensdag 20 oktober 2021: Monoloog ‘Moederpijn’ door K Jacobs. 

- Vrijdag 19 november 2021: Herfstfeest 

- Woensdag 22 december 2021: Kerstfeest 

Interessant om weten: 

- Regionale Crea op maandag 25 oktober in Driehove. 

- Stad Roeselare organiseert in De Spil, op vrijdag 12 oktober van 14u tot 17u, 

een optreden van Frank Galan. Deelnameprijs 10€ - met VTP: 5€ 

Info en tickets via dienstencentra: Ten Elsberghe 051/27 27 10,  

                                                              Schiervelde: 051/26 38 00,  

                                                              Waterdam: 051/27 09 00,  

                                                              Zilverberg: 051/26 26 80 

Maandwerking 

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen)  

Nieuw: vanaf 1 september betalen leden met een VTP slechts 1€! 

(uitzondering: deelname fietsen is gratis, maar je betaalt zelf je consumptie tijdens pauze) 

*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452) 

*maandag: crea (enkel op 2de maandag – 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 - vertrek aan de Godelievekerk om 14u. 

             2de en 4de vrijdag van de maand: (info F Celis 051/208395 – 0474/938735) 

 3de vrijdag van de maand (info R Aguinaldo 051/433326 – 0499/757738)  

 Wil aub je deelname aan de fietstocht melden bij Roos of bij Frans, ten laatste de 

  dinsdag vooraf, zodat je zitplaats op terras tijdig kan gereserveerd worden. 

Ivm crea op maandag 13 september: 

We maken een kerstwenskaart onder leiding van Christine Truye.  

Een pakketje met alle benodigdheden om de kaart af te werken zal klaar liggen, tegen de prijs 

van 2€ per pakketje. Breng een schaartje, lat, potlood en lijm mee.                                                                                                            

Eigen haak-, naai- of breiwerk meebrengen kan natuurlijk ook. Iedereen is van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 



Op de agenda 

Woensdag 22 september 2021: Mosselfeest in zaal Ter Beke. 

Toegang en aperitief vanaf 11u30. Aansluitend mosselen of koude schotel met frietjes. 

Daarna dessert, koffie / thee – gezellig samenzijn. (diabetes dessert is mogelijk) 

Er wordt een tafelschikking voorzien (tafels van 8 personen) 

Er is geen optreden, maar sfeermuziek.  

Op die manier geven we de kans, om na deze lange onderbreking, volop bij te praten. 

Wil aub ifv Corona – preventie: 

- Handen ontsmetten bij aankomst (breng zelf handontsmetting mee – zal ook voorzien zijn) 

- Masker dragen bij het binnenkomen tot je op je plaats zit. 

- Indien je je plaats zou verlaten om bv naar toilet te gaan: masker opzetten – niet aan andere 

tafels gaan bijpraten. 

- Duid aub per tafel 1 persoon aan, die zal instaan voor de bestelling / afhalen van dranken … 

Dit blijft de hele middag dezelfde persoon, (die ook bij elke verplaatsing masker opzet).  

Zorg aub voor voldoende gepast geld. 

- Ventilatie blijft belangrijk, waardoor deuren zullen blijven openstaan.  

Voorzie eventueel een extra trui. 

Deelnameprijs: 

Mosselen: 24€ - Koude Schotel: 22€. 

Leden met VTP betalen voor de mosselen 12€ - koude schotel: 11€. 

In deze prijs is inbegrepen: maaltijd, dessert en koffie. 

In deze prijs is niet inbegrepen: aperitief, drank aan tafel. 

Inschrijven: 

Op di 14 september 2021 van 14u tot 16u in de inkom van de kerk. 

Je kan telefonisch inschrijven bij M Louise 051/225556 op dinsdag 14/09 tussen 18u en 20u. 

Betaal bij inschrijving aub met gepast geld. 

 

Inschrijving Mosselfeest woensdag 22 september 2021. 

Naam: 

Telefoonnummer: 

Mosselen 24€/p _____________________ Koude schotel: 22€/p ______________________ 

Mosselen (VTP) 12€/p ________________ Koude schotel (VTP) 11€/p __________________ 

Diabetes dessert: ____________________ 

 

Hiermee bevestig ik dat ik alle afspraken ifv Covid gelezen heb en zal volgen: 

Datum + handtekening: 


