Programma januari 2022
De vuurpijlen vliegen door de lucht,
en maken dan een hoge vlucht.
Het oude jaar nemen ze mee,
we waren soms triest en soms tevree.
Ze knallen in het nieuwe jaar,
zonder vrees, zonder gevaar.
Zo jong, zo krachtig en zo pril,
voor ieder mens een nieuw begin.

Beste OKRA-leden - vrienden,
We wensen onze leden een gezond en vreugdevol nieuw jaar.
Hartelijk dank voor Uw lidmaatschap in 2022.

De gezondheid en veiligheid van iedereen is onze grootste prioriteit.
In navolging van de beslissingen van de Federale en Vlaamse regering zijn we
genoodzaakt om onze trefpuntactiviteiten tot 28 januari 2022 te annuleren.

Donderdag 10 maart 2022 om 14.00 uur in het Kursaal te Oostende
“De mooiste melodieën van de Lage Landen”
Show met artiesten uit Vlaanderen en Nederland met
De Romeo’s, Lindsay, Sergio, Bruurs (Michiel De Meyer en Martijn Claes), Margriet en een verrassingsoptreden.
Prijs: OKRA-leden 40,00 Euro
Niet-leden 66,00 Euro (1 jaar lidmaatschap inclusief)
Eigen vervoer onderling met elkaar af te spreken.
De toegangskaarten worden per trefpunt aangevraagd.
Inschrijven telefonisch bij René De Laere (tel. 050 27 85 59)
Betalen via overschrijving op rekening nr. BE08 0688 9476 5413.
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt en de inschrijving is pas geldig na betaling!
Voor deze activiteit is het CST (Covid Safe Ticket) en mondmasker verplicht.
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WANDELTOCHTEN
De kranige OKRA-stappers (korte wandeling +/- 3 km) wandelen op vrijdag 04 en 18 februari 2022
en op vrijdag 04 en 18 maart 2022.
Vertrek: stipt om 14.00 uur aan het Paviljoentje.
Sportverantwoordelijke: Freddy Van Ackere (tel. 050 27 78 52).
Voor deze activiteit is het CST (Covid Safe Ticket) en mondmasker verplicht.
De moedige jonge OKRA-wandelaars (afstand +/- 10 km) wandelen op vrijdag 11 en 25 februari 2022
en op vrijdag 11 en 25 maart 2022.
Vertrek: verzamelen om 13.20 uur om stipt te vertrekken om 13.30 uur aan het Paviljoentje.
Wandelverantwoordelijke: Rosa Spriet (tel. 0477 46 20 14).
Nieuwe wandelaars zijn steeds welkom!
Voor deze activiteit is het CST (Covid Safe Ticket) en mondmasker verplicht.
LIJNDANSEN “DE DANSVRIENDEN”
Nieuwe reeks van 12 lessen onder leiding van Marilyn, start op donderdag 06 januari 2022 en eindigt op
donderdag 24 maart 2022.
De lessen gaan door in het gemeenschapshuis “Ridefort”.
Starters dansen op donderdagvoormiddag van 09.00 tot 10.30 uur.
Deelnameprijs: 24,00 Euro te betalen bij inschrijving op donderdag 06 januari 2022.
Gevorderden dansen op donderdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Deelnameprijs: 30,00 Euro te betalen bij inschrijving op donderdag 06 januari 2022.
Dansverantwoordelijke: Marilyn Blomme (tel. 050 27 78 52).
Iedereen is welkom!
Voor deze activiteit is het CST (Covid Safe Ticket) en mondmasker verplicht.
FIETSEN “DE DAPPERE OKRA-TRAPPERS”
Fietsverantwoordelijke: Freddy Van Ackere (tel. 050 27 78 52).
KAARTERSCLUB EN RUMMIKUB “DE JONGEREN VAN VROEGER”
De eerstvolgende kaarting gaat door op maandag 31 januari 2022. (datum onder voorbehoud)
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 op de wekelijkse kaarting of rummikub namiddag.
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.
Voor deze activiteit is het CST (Covid Safe Ticket) en mondmasker verplicht.
Maandag 14 februari 2022 - Feest OKRA-kaartersclub en rummikub in feestzaal “Ridderhof” in Veldegem
(datum onder voorbehoud). Meer info volgt.
ZANGKOOR “HERFSTKLANKEN”
Koorverantwoordelijke: Freddy Van Ackere (tel. 050 27 78 52), Marie-Louise Descheemaecker (tel. 050 68 59 50).
Nieuwe koorleden zijn steeds welkom!

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