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Beste OKRA-leden,
Na een donkere periode verlangen we met zijn allen naar wat meer licht en warmte en
door de eeuwen heen kunnen we dat beginnen merken begin februari nl. met “Lichtmis “.
Van 23 februari tot 2 maart gaat de “ week van de vrijwilliger “door. Vrijwilligers zijn een
onvervangbaar kapitaal dat we moeten koesteren. Het culturele en socio-culturele leven
zou gewoonweg stilvallen zonder vrijwilligers en dit is ook voor ons OKRA-trefpunt het geval.
Mensen die hun capaciteiten ten dienste willen stellen voor hun medemens zijn broodnodig
en ze verdienen ons respect. Gelukkig hebben we in OKRA naast het bestuur een ganse
schare vrijwilligers die altijd klaar staan om te helpen waar en wanneer het nodig is. Dat is
niet enkel helpen bij activiteiten maar ook de maandelijkse bezoekjes bij de leden ,
thuisgebonden leden en rusthuisbewoners horen daarbij.
Ook onze gemeente heeft speciale aandacht voor haar vrijwilligers en nodigde op 6
februari die mensen uit die bijdroegen tot het welslagen van het “ 80+ feest” in de Grote
Tent en het “Seniorenfeest” in het Sportcentrum in 2018, om te genieten van een hapje en
een drankje.
Intussen zijn we terug volop gestart met het nieuwe werkjaar en hebben we ook onze
startdag van 21 februari achter de rug. We danken jullie voor de aanwezigheid.
Ik zou nog eens een warme oproep willen doen om elke maand heel aandachtig de
“Aandacht ” te lezen want alle informatie en activiteiten staan daarin te lezen. En eveneens
is het mijn plicht om ook eens speciale aandacht te vragen voor “De Koerier ” die vanaf
maart als katern zal toegevoegd worden in het midden van het Okra magazine en niet meer
afzonderlijk bij het magazine zal verdeeld worden. Het zal mooi kunnen losgemaakt
worden. Daarin staan ook heel interessante activiteiten uit de regio Tielt en Roeselare.
Iedereen die interesse heeft kan aan de activiteiten in beide regio’s deelnemen. Niemand
hoeft drempelvrees te hebben om een activiteit van de Regio bij te wonen. Bij sommige van
deze activiteiten zoals een spreekbeurt doen we aan carpooling. Er mag altijd vrijblijvend
uitleg gevraagd worden aan de contactpersonen of aan mezelf.
Rosette Soetaert (Teamleider)

PAASFEEST 25 APRIL 2019
OPTREDEN VAN PAUL BRUNA EN LIA LINDA

Ledennieuws:
Nieuwe leden:

Vandenberghe Lieve. Hoogleenstr, 34.
Voet Ivan. Moerdijkstr, 24. St-Baafs-Vijve
Van Den Heede Rita. “
“
Callens Agnes. Tieltstr, 50.

Wijk C. Debacker
“
“
“
“
Wijk L. Fourneau

Decoster Frieda. Kloosterstr, 1B7.Koolskamp
Bijlid

Wijk G. Bonte

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.
Op 13 februari ll. werd de gemeentelijke seniorenraad geïnstalleerd. Marc Bossuyt en Gabriël
Musschoot vertegenwoordigen OKRA in de Algemene Vergadering. Marc werd eveneens
gekozen als bestuurslid van de seniorenraad.
Herman Callens vertegenwoordigt ons trefpunt in de Sportraad.
Rosette Soetaert doet hetzelfde voor ons trefpunt in de Kultuurraad.
Raf Duyvejonck vertegenwoordigt ons in de Adviesraad ‘Veilig Verkeer’.

WEETJES…………
Kaarting: Kampioenschap van Oostrozebeke
In het ‘Bieden’ behaalde Victor Vandeputte
de tweede plaats. Dirk De Keyzer werd
derde.

Juvenalis gaat terug door op 24 oktober in
Kursaal Oostende.

Vrouwen boven in het ‘Manillen’.
MARLEEN POLLIE werd kampioene. Maria
Vermeulen en Linda Vanderzijppe behaalden
de 2° en 3° plaats.

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.

Aan allen: PROFICIAT !

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. De nodige uitleg steekt in het
Magazine van Maart .

ZONDAG 24 MAART 2019: GEEFPLEIN IN OOSTROZEBEKE!
Op een geefplein kan iedereen gratis spullen weggeven en/of meenemen. Je brengt mee om te geven en
neemt mee wat je kunt gebruiken.
Alles mag in de week van 18 tot 23 maart 2019 van 13.30 u. tot 22 u. en op de dag zelf van 10 u. tot 12 u.
binnengebracht worden in het gemeenschapscentrum “O.C. Mandelroos”, Gemeenteplein 1 te
Oostrozebeke.
Wij vragen je om op voorhand te sorteren en enkel onbeschadigd en bruikbaar gerief te brengen.

Er kunnen nog altijd spullen binnengebracht worden !!!
(Kledij, Witgoed, Handdoeken,Huishoudgerief en Speelgoed)
Wat overblijft na het geefplein, wordt de dag erna meegenomen door de Kringwinkel.
IEDEREEN WELKOM
Op zondag 24 maart 2019 kan je tussen 14 u. en 16 u. langskomen in het gemeenschapscentrum “O.C.
Mandelroos” om mee te nemen wat je kan gebruiken. In ons pop-up café kan je genieten van een drankje of
een koffie met een stukje taart. Er is ook kinderanimatie.
INFO: sociale dienst – Sabine Wyseure
sabine.wyseure@oostrozebeke.be
tel. 056 67 11 53

LENTE IN ZICHT! WANDELSCHOENEN IN DE KAST EN TERUG DE FIETS OP.
Beste OKRA-SPORTER, op dinsdag 5 maart om 14.00 uur verwachten we jullie weer talrijk op onze eerste
fietstocht die voorafgegaan wordt door een korte bijeenkomst met een gratis koffie. Kom met je fiets op de
parking van de TJUF, kant oprit kerkhof. We overlopen nog eens de gedragscode en het programma voor
het nieuwe jaar. Vergeet zeker je gele hesje niet. Nieuwe leden ontvangen er een op deze dag. Inleg
kampioenschap 1€. Na de zegening door onze pastor rijden we een tocht van ongeveer 20km waarna we
terug op adem komen tussen pot en pint.
Tot dan... Groeten Herman, Willy en alle wegkapiteins.

GEWEST LEIEKANT FIETSCLUB "LEIEKANTTRAPPERS" GAAT OOK DIT JAAR VAN START.
Beste wielertoerist van Okra-sport, ook dit jaar organiseert het gewest fietstochten voor fietsers die eens
een beetje vlugger willen fietsen. De 1ste rit gaat door op MAANDAG 11 MAART om 13.45 uur. Verzamelen
voor een korte briefing in het CM zaaltje te WIELSBEKE. Voorwaarde is lid zijn van OKRA en sportbijdrage
betaald hebben. Wenst u hierbij aan te sluiten stuur dan een mailtje of telefoontje naar ETIENNE
VERMEULEN. Ook kan Etienne u meer uitleg geven en u een kalender bezorgen.
E-mail: etienne.vermeulen@gmail.com
Tel.: 0477432208

SPORTERS OPGELET !!!!
De regiowandeling van 23 april 2019 in OOIGEM gaat niet door. (Er is geen zaal
beschikbaar).
Petanquetornooi "CAFETARIA RIK" gaat niet door op Pinksterzaterdag maar WEL
op zaterdag 15 juni 2019.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA VOOR DE MAANDEN
MAART 2019
DINSDAG

5 MAART

FIETSEN MET STARTVERGADERING 14U00 PARKING TJUF

DONDERDAG

7 MAART

KAARTEN (K2) & RUMMIKUB (K3) TJUF 14H00

MAANDAG

11 MAART

OA EGEM - VOORDRACHT (Ijsland een geografisch wonder!)
KAARTEN EN RUMMIKUB WZC 14U00

DINSDAG

12 MAART

PETANQUE (K1)

DONDERDAG

14 MAART

BOWLEN (K3) IN KEEP FIT OM 13U30

DINSDAG

19 MAART

FIETSEN START 14U00 AAN HET O.C.
REGIOWANDELING OESELGEM

DONDERDAG

21 MAART

KAARTEN OMMEKAAR – RUMMIKUB (K4)

DINSDAG

26 MAART

PETANQUE (K2)

DONDERDAG

28 MAART

BOWLEN IN KEEP FIT OM 13U30

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)

APRIL 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

Het komende jaar staat de werking van OKRA-SPORT in het teken van gezondheid.
Het is aangetoond dat bewegen een positieve invloed heeft. 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 !!!

