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Beste OKRA-leden,

Onze Paasviering, één van de drie grote feesten, is nog maar pas achter onze rug , en ik
moet jullie allemaal bedanken voor jullie opkomst . Op de Paasviering werden onze
overleden leden tussen Pasen 2018 tot Pasen 2019 herdacht tijdens de misviering. Na afloop
waren we met een 40-tal medewerkers om in twee uur alles op te ruimen en af te wassen.
En de dag voordien waren ook velen reeds bezig geweest met het klaarzetten en aankleden
van de zaal en met het dekken van de tafels. Ons Crea-team had weer bijzonder goed haar
best gedaan. Het is mooi om zien hoe op dit moment ons team, allemaal eigen leden,
eendrachtig samenwerkt. Mijn grote wens is dat, ook als het eens iets minder vlot
verloopt, iedereen zich met dezelfde motivatie blijft inzetten en dat nog vele 55-plussers de
weg naar OKRA mogen vinden. De uitdaging herhaalt zich telkens weer en ”de leden
tevreden stellen” blijft ons hoofddoel.
Ons jaarlijks diner zal dit jaar terug plaats vinden in het O.C. zoals verleden jaar. De nieuwe
formule met dj. Lieven Decock was verleden jaar een succes, hopelijk zal dat nu ook het
geval zijn. Alvast bedankt aan alle mensen die een kaartje zullen kopen. Dus aan alle mensen
die graag eens dansen een warme oproep. Jullie aanwezigheid zal het gezellig maken.
Vele leden kijken er elke maand naar uit om “ OKRA - Magazine ” aan huis besteld te
krijgen door hun contactpersoon. Ook dat is niet altijd vanzelfsprekend want onze 55 –
plussers zijn bezige bijen en soms is het moeilijk om ze thuis te vinden en moeten ze
meerdere malen teruggaan. Ze doen dat met veel plezier. En daarom wil ik alle
bestuursleden langs deze weg nog eens extra bedanken voor het soms vele geduld. En de
reden om naar het Magazine uit te kijken is ook heel verschillend. Zowel mannen als
vrouwen vinden wel één of ander artikel dat interessant is.
In de maand Mei staat er nog heel wat op het programma nl. Reg. Fietshappening, een
sneukeltocht in Pittem, Meibedevaart naar de Ginstegrot, Fietsdaguitstap, en WestVlaanderen blijft bewegen in Pittem. En bovenop dit alles de gewone activiteiten . Dit alles
en nog veel meer kunnen jullie allemaal terug vinden in “ De Aandacht” van Mei. Dus
goed lezen blijft de boodschap.
Rosette Soetaert (Teamleider)

Ledennieuws:
Nieuwe leden:
Van Hautte Yvette. Dentergemstr, 48.
Overleden:
geen overledenen
Huwelijksjubileum:

Wijk R. Vullers

Gaby Callewaert en Christiane Debacker. Molstenstr,13.

50 jaar getrouwd GOUD

Jacques Mestdagh en Christiane Desmet. Vlissingestr, 15.

50 jaar getrouwd GOUD

PROFICIAT !!!
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.

12 MEI

MOEDERDAG

Proficiat aan alle moeders en oma’s in ons
OKRA-trefpunt

WEETJES…………
Bij het oplossen van het kruiswoordraadsel in Okra-Magazine van februari 2019 waren er bij de
winnaars twee leden van ons trefpunt. YVETTE VIAENE en MICHEL LIBBRECHT krijgen een mooi
boek toegestuurd.
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 of GSM: 0474 43 11 29 email: rosette.soetaert@skynet.be
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
Jaarlijks diner.
Ons jaarlijks diner gaat dit jaar door op 20 juni. Na de maaltijd is er gelegenheid om de benen te
strekken onder leiding van DJ. LIEVEN.

20 JUNI 2019 om 11.30u

“ JAARLIJKS
FEESTDINER ”

in het

“O.C. MANDELROOS”
Menu :
1 gratis aperitief
3 koude lepelhapjes op bordje samen met aspergeroomsoepke alsook
rondgang met een miniloempia en breydelhamkroketje aan tafel
kalkoengebraad met oesterzwammenroomsaus
warme groentjes + aardappelkroketjes
2x drank bij het eten inbegrepen
koffie met taart
gezelligheid gratis !

Deelname : 36 €
kaarten verkrijgbaar bij uw contactpersoon
NIEUWE FORMULE

Na het eten kan er gedanst worden !!!
DJ van dienst LIEVEN

HALVE DAGUITSTAP BEERST EN DIKSMUIDE ( 8 april 2019 )
Maandagmiddag om 12u stipt zijn we vertrokken op halve daguitstap met een volle dubbeldek bus, dat
was toch de bedoeling. Maar er kwamen twee aparte bussen aan. Toen ik de bus zag komen sloeg het aan
mijn hart, ik dacht amai niet genoeg plaats, maar gelukkig kwam er een tweede. Het was een beetje grijs
en niet te warm. De weergoden waren ons gunstig gezind, het bleef droog en in de namiddag trok de
hemel open en zagen we ook het zonnetje. Na een uurtje rijden kwamen we aan in DEN IJSBOL in Beerst.
We werden daar goed ontvangen. Groep één kon genieten van koffie en pannenkoeken à volonté en dat
was echt wel à volonté. De tweede groep kreeg een degelijke uitleg van een gedreven boerin. Het was een
veebedrijf met 600 koeien van het blauw- witte ras. De stallen waren sinds verleden jaar helemaal up to
date en alles was computergestuurd en zeer netjes. Een familiebedrijf met ouders ,zonen en
schoondochters, iedereen even enthousiast. We konden koetjes zien van één dag oud tot volwassen
dieren en alles ertussen. Ze houden koeien voor het kweken en voor de vlees- en melkproductie. Ze
bakken ook pannenkoeken en wafels voor markten en beurzen. Ze rijden met een ingerichte wagen naar
babyborrels , feestjes en dergelijke, te veel om op te noemen. Tot slot kregen we nog een ijsje, ook van
eigen productie. Vandaar trokken we naar chocolaterie VAN NEVEL In Diksmuide. Ook zo een
gepassioneerd iemand die in geuren en kleuren uitlegde hoe hij chocolade bewerkt tot allerlei lekkers. Dat
hebben we geproefd met een tasje koffie en terug een ijsje. Geen gebrek aan zoet. We maakten ook een
ritje met een toeristisch treintje door en rond Diksmuide van één uur. Reizen is altijd een beetje leren en
men is nooit oud genoeg om te leren. Tot mijn grote verbazing vernam ik dat er in Diksmuide een
begijnhof is en daar was een halte voorzien. Na dat alles trokken we naar Hoeve Ter Kerst in Gits voor een
heerlijk broodbuffet. Het was een geslaagde dag en iedereen was tevreden. Om 21u30 waren we terug
thuis. Bedankt aan alle mensen die meereisden en tot de volgende keer. Dank aan de werkgroep reizen.
(RS)

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA VOOR DE MAANDEN
MEI 2019
DONDERDAG

2 MEI

KAARTEN (K4) RUMMIKUB VRIJ TJUF 14U00

DINSDAG

7 MEI

PETANQUE INHAAL (1) SPORTHAL 14U00
REGIONALE FIETSHAPPENING PITTEM O.C. 13U00

DONDERDAG

9 MEI

BOWLEN IN KEEP FIT OM 13U30

MAANDAG

13 MEI

KAARTEN EN RUMMIKUB WZC 14U00

DINSDAG

14 MEI

FIETSEN START 14U00 AAN HET O.C.

DONDERDAG

16 MEI

KAARTEN OMMEKAAR RUMMIKUB (K6) TJUF 14U00
VLAANDEREN BEWEEGT PITTEM 13U00

DINSDAG

21 MEI

PETANQUE (K5) SPORTHALLE 14U00

WOENSDAG

22 MEI

MEIBEDEVAART START 14U30 GINSTEKERK

DONDERDAG

23 MEI

BOWLEN (K5) KEEP FIT 13U30

DINSDAG

28 MEI

FIETSEN DAGUITSTAP START 9U00 AAN HET O.C.

DINSDAG

4 JUNI

PETANQUE SPORTHAL 14U00 (verbroedering Ingelmunster)

DONDERDAG

6 JUNI

KAARTEN (K5) RUMMIKUB (K7) TJUF 14U00

JUNI 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

Medewerkers gezocht voor Jumborun !!!
Zaterdag 24 augustus 2019 komt de Jumborun uit Dominiek Savio aan in Oostrozebeke.
Er worden meer dan 700 deelnemers verwacht. We willen hen feestelijk ontvangen en een
onvergetelijke dag aanbieden, met ondermeer een maaltijd voor ong. 850 personen (deelnemers
en medewerkers) en animatie.
Hiervoor worden vele helpende handen gezocht.
Leden die willen meewerken op dit evenement kunnen hun naam opgeven aan teamleider
Rosette Soetaert: Tel.: 056/66 54 15 of GSM: 0474 43 11 29 email: rosette.soetaert@skynet.be

