Nieuwsbrief juni 2017
Katrien Huyghe: 0472/498.602

Dirk Hoste: 0475/494.130

Roger Blondeel: 09/377.53.00

Marijke De Muynck: 0494/179.855

Jozef V. Braekel: 0472/844.895

Coene Guido: 0474/561.007

Danine Vanhoucke: 0496/981.647

Aurèle Cornelis: 0491/115.184

E-mail: okrasintlaureins@gmail.com

Okra rekeningnummer: BE 70-7510-0232-6525

Fietsen

Donderdag 1 juni
sporthal
13.00 u.

Etienne en Esther begeleiden ons door het Meetjesland

Huifkarrentocht

Dinsdag 6 juni
Start sporthal
13.00 u.

Kostprijs 10 €. Inschrijven/betalen enkel bij Danine of storten
op okrarekening (vermeld: activiteit, naam en aantal
personen) Tocht gaat enkel door bij 15 inschrijvingen.

Sint Antoniusbedevaart

6, 7 en 8 juni

Om 14 u ommegang rond de kerk, misviering, homilie,
novenengebed en zegening met de relikwie.
Aansluitend koffietafel 5 € inschrijven 09/357.64.57 bij Nicole
De Jaeger of nicole-dejaeger@telenet.be

Petanquetornooi

Vrijdag 9 juni
12.30 u. aanwezig

Korte Moeie 8 A, 9900 Eeklo
Start om 13.30 u. Inschrijving: 5 €. (1 consumptie inbegrepen)
Info: vanoostjozef@gmail.com

Crea extra technieken

Maandag 12 juni
13.30 u. tot 16.30 u.

Krans met fietsbanden info en inschrijven bij Katrien vóór 5
juni.

Fietsen

Donderdag 15 juni
sporthal
9.30 u.

Info, inschrijven/betalen enkel bij Aurèle of storten op
okrarekening (vermeld: activiteit, naam en aantal). Inschrijven
vóór 5 juni. We fietsen naar Groede (Nl). ’s Middags genieten
we in het “Groede Podium” van stoofvlees met frietjes 10 €
of een broodje gezond 5 €. Bij regen- of hondenweer rijden
we met de auto naar ‘t “Groede Podium” en doen we daar een
wandeling in de buurt. Carpooling is dan mogelijk

Reis
Inschrijven tot bus volzet is

Dinsdag 20 juni
Vertrek gemeenteplein
12.30 u.

Halve dagreis: Waver. Kostprijs 35 €
Info en inschrijven/betalen enkel bij Jozef van Braekel.
Of storten op okrarekening (vermeld: activiteit, naam en
aantal personen). Inschrijven vóór 13 juni
Naar zusters Ursulinen in Waver met bezoek aan de
gebouwen maar ook aan hun prachtige wintertuin.
14.00 u.-14.45 u. ontvangst met koffie en koek
14.45 u.-17.00 u. bezoek met gids aan wintertuin en Art
Nouveau gebouwen van het instituut
17.00 u.-18.00u. avondlunch in het restaurant van het
museum
18.00 u.-20.00 u. terugreis via scheldeland

Gezellig samenzijn

Donderdag 22 juni
El Gringo
13.45 u.

Gezellig samenzijn met overzicht van onze okra
sportactiviteiten door Rudi Braet. Er zijn oliebollen voor
iedereen met koffie. Gratis voor alle aanwezige 80-plussers.
Onze leden betalen 5 € niet leden 6 €. Tussendoor kan U
rustig een kaartje leggen, gewoon een babbeltje slaan en er
is tevens een tombola voorzien.
Inschrijven verplicht bij bestuur of via mail voór 12 juni.

Omnisportdag Eeklo

Vrijdag 23 juni
10.00 u. tot 16.30 u.

Provinciaal domein het Leen 2€ per persoon
Info: Jozef van Oost 09/378.12.58 of sport.mvl@okra.be

Fietsen

Donderdag 29 juni
sporthal
13.00 u

Carlos en Guido begeleiden ons naar Sleidinge.

Terugkerende activiteiten
Gym voor 55+

Donderdag 1-8-15-2229 juni Sporthal
19.15 u. tot 20.15 u.

Lesgever Steven De Bie
Info en inschrijven/betalen enkel bij Aurèle of storten op
okrarekening (vermeld: activiteit, naam)

Avondpetanquen

Woensd.:7-14-21-28juni
18.00u.

Aan de sporthal op de nieuw aangelegde petanquebanen.
Er wordt gespeeld t.e.m. september
Okraleden of okra bijleden gratis. Niet-leden vanaf de 3de
deelname 1€ per avond

Namiddagpetanquen

Dinsdag:13 en 27 juni
14.00 u. tot …

Wil je er ook bij zijn? Okraleden en okrabijleden spelen gratis,
niet okraleden betalen vanaf de 3de keer 1€ per namiddag

Fietsen, kleine groep

Woensdag: 7-21 juni
sporthal
13.15 u.

Info: Roger Blondeel

Zwemmen

Maandag 12 juni
15.30 u.-16.30 u.

Inschrijvingen bij Aurèle Cornelis. Nieuwe zwemmers altijd
welkom. Zwembad Maldegem

Crea

Maandag 12-19-26 juni
13.30 u.

In W.Z.C. Sint-Jozef Rommelsweg 12, Sint-Laureins

Dansen

Vrijdag 2-9-16-23-30
juni
13.30 u.-16.00 u.

Kantine sporthal. Onze lesgevers zorgen voor nieuwe dansjes
Iedereen die graag beweegt op muziek kan meedoen.
Leden betalen 2€ voor koffie en koek. Niet leden betalen 3€

Info & komende activiteiten (iets voor in de agenda ?)
Reis
Donderdag 6 juli
Inschrijven tot bussen volzet Vertrek gemeenteplein
zijn
7.30 u.

Dagreis naar Cap Griz Nez. Kostprijs: 60 €
Info en inschrijven/betalen enkel bij Jozef van Braekel.
Of storten op okrarekening (vermeld: activiteit, naam en
aantal personen). Inschrijven vóór 1 juli
07.30 u.
vertrek en koffiestop in Franse Cassel
10.30 u-12.00u.
ontvangst en bezoek in een distillery
te Houlle
13.00 u.-14.30 u. warm middagmaal in Pernes Les
Boulogne
14.30 u.-15.15 u. trip langs de Noordfranse Côte
d’Opale
15.15 u -15.45 u. halte en bezoek bij de Cap Gris-Nez
15.45 u.-16.30 u. genieten van de rit langs de kust
16.30 u.-16.45 u. oponthoud bij ingang eurotunnel
onder kanaal naar Engeland
18.00 u.19.00 u. avondlunch en terug naar huis

Houden van Griffelrock 2017 Dinsdag 3 oktober
Sportpaleis Antwerpen
14.30 u.

Nederlandstalige muziek, een echte aanrader voor 9 euro.
Een echte aanrader volgens verschillende leden. Alle info op
http://www.houdenvangriffelrock.be/

Thuis voor een beeld

Dinsdag 1 augustus

Bezoek van Radio 2. Wij willen onze gemeente op een leuke
manier in de kijker zetten. Zijn er leden die een voorstel
hebben? Neem contact op met de gemeente.

Sportverzekering okra

Iedereen die een sportzegel heeft is verzekerd voor alle door okra georganiseerde
sporten. Niet okraleden doen eventueel beroep op hun eigen verzekering bij
ongevallen.

De officiële opening van de vernieuwde petanquebanen is ondanks het minder goede weer vlot verlopen. Er waren een
50-tal aanwezigen. Nu maar hopen dat de weergoden ons goedgezind zijn zodat we gezellige en sportieve momenten
hebben. Ook niet okraleden mogen meedoen om kennis te maken met onze bestaande en vernieuwde activiteiten.
Enkel Okra-leden met een sportverzekering zijn verzekerd bij eventuele ongevallen.
Okra krulboltornooi in Adegem: Trefpunt Sint-Laureins was aanwezig met 4 personen.

Okra Retro. Guco
Wij bladeren verder in het bruine kasboek. Naast de kaartingen zijn er de verslagen van de algemene vergaderingen.
Zelfde werkwijze voor het verteer. Nu nog kunnen we alle bestellingen bekijken en soms werden ook de tombolaprijzen
vermeld. Het kerstfeest en het paasmaal waren echte toppers. Zo waren er op 29 april 1996 237 aanwezigen in de
parochiezaal. Voor de ontspanning was er orgel- en accordeonmuziek. Goochelaars traden regelmatig op. Plaatselijke
leden kregen ook de kans het podium te betreden. Zo waren er de legendarische playbackshows met Jenny Versele,
Simonne Claeys en Henri Verbeke. Koren, dans- en toneelgroepen werden regelmatig uitgenodigd. Elk jaar werd er in
november een rusthuisdag georganiseerd. De traditie van het tulband-eten wordt tot op heden in ere gehouden.
Tenslotte vermelden we dat informatieve spreekbeurten en evenementverslagen met dia-vertoningen ook regelmatig op
het menu stonden.
Met dank aan alle losse medewerkers
met vriendelijke groeten
Het Okra-bestuur

