Programma november 2021

Allerheiligen - Allerzielen
Iemand missen hoort erbij, het doet alleen zo’n pijn.
Omdat alles met die iemand, zo anders en zo mooi zou zijn.
Beste OKRA-leden - vrienden,
Wij nodigen U vriendelijk uit voor volgende activiteiten.
Mogen wij U vragen de coronamaatregelen te respecteren en het advies
van de aanwezige COVID-coördinator op te volgen.

Dinsdag 16 november 2021 om 14.00 uur in de evenementenzaal “Ridefort”
organiseert SAMANA in samenwerking met OKRA-trefpunt Ruddervoorde

“Voordracht “MUG-Heli Brugge”

OKRA Ruddervoorde

Een boeiende voordracht in verband met de MUG-heli Brugge.
1. Wat is het Instituut voor Dringende Medische Hulpverlening (IMDH)?
2. Welke helikopter hulpmiddelen bestaan er in België?
3. Welk toestel is in gebruik in Brugge en welke mogelijkheden heeft het?
4. Wie beslist of de MUG-heli wordt uitgestuurd?
5. Wat zijn primaire en secundaire opdrachten?
6. Wat heeft de MUG-heli aan boord?
7. Wat kost een interventie aan de patiënt?
Deelnameprijs: 7,00 Euro (koffie en gebak inbegrepen).
Deuren gaan open vanaf 13.30 uur.
We rekenen op een grote opkomst voor een schitterende voordracht!
Na de voordracht is er mogelijkheid om gadgets aan te kopen als steun voor de MUG-Heli.
Gelieve tijdig in te schrijven bij uw bestuurslid voor donderdag 11 november 2021.

Vrijdag 26 november 2021 om 14.30 uur in de “Polyvalente zaal OostCampus” Oostkamp
(Org. Gemeente Oostkamp i.s.m. Seniorenraad)

Optreden “Jo Vally Live”

Inkomprijs: 10,00 Euro - 9,00 Euro voor senioren
Inlichtingen en kaarten reserveren: online: www.oostkamp.be/webshop of telefonisch op het nummer 050 819 900.

LIDMAATSCHAP 2022
Naar jaarlijkse traditie brengt uw bestuurslid U vanaf november 2021 een bezoekje voor het hernieuwen van uw
lidmaatschap.
26,00 Euro
hoofdlid
43,00 Euro
gezinsbijdrage
11,00 Euro
rusthuisbewoner WZC / partner bewoner WZC
8,00 Euro
bijlid (indien je lid bent bij een ander OKRA-trefpunt)
8,00 Euro
lidmaatschap OKRA-Sport+ (wordt terugbetaald door ziekenfonds)
Het lidgeld 2022 kan ook overgeschreven worden op het rekeningnummer
OKRA Ruddervoorde BE08 0688 9476 5413 met vermelding van lidgeld 2022 + naam/namen.
De sjacosbonnen vervallen eind december 2021, een gepast moment om deze alsnog in te ruilen.
Een mooi CM-voordeel voor nieuwe OKRA-leden, die ook CM lid zijn:
- 10 Euro voordeel per nieuw lid. Een koppel die beiden nieuw lid worden, hebben recht op 2 x 10 Euro
- 20 Euro voordeel per nieuw lid met recht op verhoogde tegemoetkoming.
Nieuwe leden zijn steeds welkom!
Zie keerzijde

Mogen wij U vragen de coronamaatregelen te respecteren en het advies
van de aanwezige COVID-coördinator op te volgen.
WANDELTOCHTEN
De kranige OKRA-stappers (korte wandeling +/- 3 km) wandelen op vrijdag 05 en 19 november 2021.
Vertrek: stipt om 14.00 uur aan het Paviljoentje.
Sportverantwoordelijke: Freddy Van Ackere (tel. 050 27 78 52).
De moedige jonge OKRA-wandelaars (afstand +/- 10 km) wandelen op vrijdag 12 november 2021
en op vrijdag 03 december 2021.
Vertrek: verzamelen om 13.20 uur om stipt te vertrekken om 13.30 uur aan het Paviljoentje.
Wandelverantwoordelijke: Rosa Spriet (tel. 050 27 77 23).
Nieuwe wandelaars zijn steeds welkom!
LIJNDANSEN “DE DANSVRIENDEN”
De lessen gaan door in het gemeenschapshuis “Ridefort”.
Starters dansen op donderdagvoormiddag van 09.00 tot 10.30 uur.
Gevorderden dansen op donderdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Dansverantwoordelijke: Marilyn Blomme (tel. 050 27 78 52).
Iedereen is welkom!
FIETSEN “DE DAPPERE OKRA-TRAPPERS”
Fietsverantwoordelijke: Freddy Van Ackere (tel. 050 27 78 52).
KAARTERSCLUB EN RUMMIKUB “DE JONGEREN VAN VROEGER”
Iedere maandagnamiddag (uitgezonderd op feestdagen) in het gemeenschapshuis “Ridefort” om 13.30 uur.
Gelieve te verwittigen vóór 11.00 uur indien je niet aanwezig kunt zijn (wekelijkse kaarting of rummikub).
Er wordt handgel voorzien aan de ingang van de zaal. Iedereen dient een eigen flesje handgel mee te brengen om
regelmatig de handen te ontsmetten tijdens de kaarting of rummikub.
Kaarters- en rummikubverantwoordelijke: Ivan Hessels (tel. 0496 87 72 97). Bij geen gehoor, bellen naar
Hans Vandenberghe (tel. 0486 78 54 47)
Nieuwe spelers zijn steeds welkom mits vooraf contactname.
ZANGKOOR “HERFSTKLANKEN”
Maandelijkse repetitie op woensdag 03 en 17 november 2021 om 09.30 uur in de Sint-Eligiuskerk/weekkapel.
Gelieve te verwittigen vóór 09.00 uur indien je niet aanwezig kunt zijn.
Koorverantwoordelijke: Freddy Van Ackere (tel. 050 27 78 52), Marie-Louise Descheemaecker (tel. 050 68 59 50).
Nieuwe koorleden zijn steeds welkom!

IN MEMORIAM
Op 11 oktober 2021 namen we afscheid van de heer Julien Roelens, echtgenoot van wijlen mevrouw Agnes Demuyt.
Julien was 89 jaar.
Het bestuur en de leden van OKRA bieden de familie hun christelijke deelneming aan.
Op 19 oktober 2021 namen we afscheid van mevrouw Maria Jodts, echtgenote van wijlen de heer Marcel Lippens.
Maria was 100 jaar.
Het bestuur en de leden van OKRA bieden de familie hun christelijke deelneming aan.

Bezoek onze OKRA-website: www.okraruddervoorde.be
Bekijk de nieuwe foto’s van de dagreis en het ledenfeest in de fotogalerij.
Facebook pagina:
www.facebook.com/okra.Ruddervoorde
Met vriendelijke groeten.
Het OKRA-bestuur

Zie keerzijde

