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Beste OKRA-leden,
Wanneer jullie deze Aandacht lezen is er reeds een trimester van het jaar 2019 voorbij, niet
te geloven hoe vlug de tijd vliegt. Ik wil iedereen bedanken voor de vele positieve reacties
die we kregen over de Startdag. Dit is een teken dat iedereen genoten heeft van het
luisterprogramma. Ook daaruit blijkt dat iedereen zeer tevreden is .
De werkgroep “ Communicatie ” zorgt er voor dat alle nuttige informatie elke maand in “ De
Aandacht“ terecht komt en daar is behoorlijk veel werk aan en is het zo belangrijk om het
blaadje goed te lezen.
De week van 23 april tot 28 april is de week van OKRA-ZORG 2019 . Zorg zit in de werking
van OKRA, en daarom gaan we dit jaar , net zoals verleden jaar, de bewoners van het WZC
verwennen met een bezoekje en een lekker pakje wafeltjes. Om dit te realiseren zijn er een
zestal bestuursleden die daar een namiddag willen voor vrijmaken , aan deze mensen
hartelijk dank. Al onze leden hebben unieke eigenschappen, een verschillende leeftijd, een
verschillende achtergrond en verschillende interesses. Al deze verschillende groepen
mensen moeten in onze werking aan bod kunnen komen en verdienen onze aandacht, ook
de meest kwetsbare. OKRA wil naar buiten komen als een actieve en dynamische vereniging
die steeds in beweging is en mee is met zijn tijd. We zijn met ons ganse bestuur dan ook
bijzonder dankbaar dat er nog steeds mensen de weg naar OKRA vinden. Dat wil zeggen dat
al deze mensen wel iets vinden dat hen aanspreekt.
Ook het fietsseizoen is ondertussen terug gestart en een 75-tal fietsers waren van de
partij. Ik wens al deze sportieve mensen een veilig en zonnig fietsseizoen toe. Overigens is al
het sportgebeuren succesvol. En al deze positieve dingen geven ons een boost om verder
te doen zoals we bezig zijn. En aan alle deelnemers aan om het even welke activiteit
hartelijk dank.
In naam van mezelf en van alle bestuursleden een

Rosette Soetaert (Teamleider)

Ledennieuws:
Nieuwe leden:
Overleden:

Voorlopig geen. Xxxxxxxxstr, 00.

Wijk X. Xxxxxxx

Gezien de nieuwe wet op de privacy worden ons geen persoonlijke gegevens meer verstrekt
door de Gemeente. Daarom: willen de leden van ons trefpunt die 50, 60 of 65 jaar getrouwd
zijn, dit melden aan hun contactpersoon of bestuurslid. Zo kunnen wij de jubilarissen toch nog
in de bloemen zetten.

PAASFEEST 25 APRIL 2019
OPTREDEN VAN PAUL BRUNA EN LIA LINDA

Inkom: 7 €
Aanvang: 13u30 Deuren: 12u30
WEETJES…………
Bestuurslid Kathy Dubois nam op 21.03.2019 deel aan het bekende TV-spel “Blokken”.
Presentator: Ben Crabbé. Zij zal in de loop van de maand april te zien zijn op TV 1.
Op de regiokaarting BIEDEN in Wielsbeke behaalde FLORIS SABBE in de finale de tweede plaats.
PROFICIAT !!

Juvenalis gaat terug door op 24 oktober in Kursaal Oostende.
Mensen die denken mee te gaan gelieve zo vlug mogelijk hun naam door te geven aan onze
teamleider, Rosette Soetaert. Dat maakt het gemakkelijker om een optie te nemen op
ingangskaarten.
Tel.: 056/66 54 15
Toeren in de Moeren
Toeren in de Moeren gaat dit jaar door op 25 juni. Gelieve zo rap mogelijk in te schrijven indien je
wil meegaan met de fietsbus (Tielt) . De nodige uitleg steekt in het Magazine van Maart.
Inlichtingen bij Herman Callens. Tel.: 056/66 57 61 .

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA !!!
Op 22 mei gaan we op bedevaart naar de Ginstegrot. Na het religieuze gedeelte zijn er net zoals
vorig jaar pannenkoeken.
Ons jaarlijks diner gaat dit jaar door op 20 juni. Na de maaltijd is er gelenheid om de benen te
strekken onder leiding van DJ. LIEVEN.

Een reden nodig om nog eens weg te gaan?
Kijk je graag samen met anderen naar een film
maar kan je de verplaatsing niet maken naar
een filmzaal in een naburige stad?

Kom op maandag 15 april 2019 om
14 u.
naar het gemeenschapscentrum
“O.C. Mandelroos”!
De gemeentelijke seniorenraad vertoont
in samenwerking met het gemeentebestuur
en het WZC Rozenberg de film
“I, Daniel Blake” in de Eenaemezaal.
Inkom gratis.
Om 14u00 wordt aan de kijkers een gratis
tas koffie aangeboden.

I , Daniel Blake is een Brits-Franse dramafilm uit 2016.
De 59-jarige Daniel Blake (Dave Johns) heeft bijna zijn
hele leven als meubelmaker gewerkt in het
noordoosten van Engeland. Na een ziekte heeft hij
voor het eerst in zijn leven hulp nodig van de staat.
Hij kruist het pad van de alleenstaande moeder Katie
(Hayley Squires) en haar twee jonge kinderen, Daisy
en Dylan. Katie's enige kans om te ontsnappen aan
een hostel voor daklozen, is door een flat te
accepteren 450 km verderop. Daniel en Katie
bevinden zich in niemandsland, gevangen in de
bureaucratische rompslomp van het hedendaagse
Groot-Brittannië.
Een film vol engagement en het hart op de juiste
plaats

BEDRIJFSBEZOEK AGRISTO 15 APRIL: BELANGRIJKE MEDEDELINGEN !!!
Er wordt aan de deelnemers van het bedrijfsbezoek gevraagd om zeker volgende zaken in acht te
nemen en na te leven:
 Het dragen van sieraden (horloges, juwelen, oorringen, piercings …..) uitgezonderd een gladde
trouwring is bij het betreden van de productieruimten NIET toegestaan. Ook handtassen
kunnen tijdens de rondleiding niet meegenomen worden.
 Tijdens de rondleiding in de productie dient een lange broek/panty’s gedragen te worden.
 Het bezit en gebruik van GSM’s, camera’s en fototoestellen is verboden.
 Dragers van een pacemaker moeten dat melden (risico als gevolg van magneet en
metaaldetectoren in het productieproces).
 Tijdens de rondleiding moeten er trappen genomen worden.
De bedrijfsleiding deelt ons verder mee dat er voor iedereen een paar veiligheidsschoenen voorzien
wordt.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA VOOR DE MAANDEN
APRIL 2019
DINSDAG

2 APRIL

FIETSEN START 14U00 AAN HET O.C.

DONDERDAG

4 APRIL

KAARTEN (K3) RUMMIKUB (K5)

MAANDAG

8 APRIL

KAARTEN EN RUMMIKUB WZC 14U00
HALVE DAGUITSTAP BEERST EN DIKSMUIDE

DINSDAG

9 APRIL

PETANQUE (K3)

DONDERDAG

11 APRIL

BOWLEN (K4) IN KEEP FIT OM 13U30

MAANDAG

15 APRIL

BEZOEK AGRISTO (VOOR DE INGESCHREVENEN)

DINSDAG

16 APRIL

FIETSEN START 14U00 AAN HET O.C.

DONDERDAG

18 APRIL

KAARTEN OMMEKAAR RUMMIKUB VRIJ

DINSDAG

23 APRIL

PETANQUE (K4)

DONDERDAG

25 APRIL

PAASVIERING AANVANG MISVIERING 13U30 STIPT !!!

DINSDAG

30 APRIL

FIETSEN START 14U00 AAN HET O.C.

DONDERDAG

2 MEI

KAARTEN (K4) RUMMIKUB VRIJ

DINSDAG

7 MEI

PETANQUE INHAAL (1) REGIONALE FIETSHAPPENING PITTEM

DONDERDAG

9 MEI

BOWLEN IN KEEP FIT OM 13U30

MEI 2019

 Elke Vrijdag Vrije Petanque op de terreinen aan de sporthallen
 Elke dinsdag- en donderdagvoormiddag fitnessen in Keep Fit (9u30 tot
10u30)
 Alle gewone activiteiten om 14h00 of anders vermeld

Ook dit jaar staat de werking van OKRA-SPORT in het teken van gezondheid.
Het is aangetoond dat bewegen een positieve invloed heeft op ons hart, longen,
spieren en brein. Daarom een oproep om aan te sluiten bij onze wandel-en
fietsnamiddagen.
Er is ook gelegenheid tot bewegen tijdens de fitness-voormiddagen op dinsdag-en
donderdagvoormiddag van 9u30 tot 10u30 in de KEEP FIT.
LEKKER ACTIEF – GEEF JE GEZONDHEID EEN BOOST !!!

