DAGKLAPPER
Maart 2013

Agenda
Vrijdag 1maart: Voordracht Energiesnoeiers in ’t Kloosterhof om 13.30uur.
Zijn jouw energiekosten ook zo hoog? Moeten er altijd grote ingrepen
gebeuren om te besparen op je energiefactuur? Kan het voordelig zijn om
naar een andere leverancier over te stappen en wat zijn de gevolgen daarvan? Kent U de
energiesnoeiers Brugs Ommeland (EBO)? Waarom is dakisolatie zo belangrijk en hoe kunt u
er geld mee verdienen? Geeft de overheid nog premies en interessante energieleningen?
Al deze vragen en nog veel meer kunnen gesteld worden tijdens deze voordracht.
De Okra prijs voor deze interessante namiddag bedraagt slechts € 3
Maandag 4, 18: Bingo in ’t Kloosterhof aanvang om 14.00uur.
Woensdag 6: Start van het fietsseizoen voor beide groepen vertrek aan het P.A.Vynckeplein
om 13.30uur.
Ook de volgende woensdagen 13, 20, 27 is er fietsen vertrek zelfde uur,zelfde plaats.
Donderdag 7:Gewestraad voor het DB
“

“ : Crea in ’t Kloosterhof zie bijgaande flyer.

Zondag 10: “Wie ben je, Jesjoea?”
Plaats van afspraak Parochiekerk van Aartrijke. Aanvang 16.00uur.
Toegangskaarten aan € 5 te bekomen in de parochiesecretariaten (ook telefonisch)
of via joris.weyts@skynet.be Zie bijgaande folder.
Maandag 11, 25: Kaarten in ’t Kloosterhof inschrijven vanaf 13.30u aanvang 14.00uur
Op maandag 11 maart is er de Jaarlijkse traditionele hutsepot.
Vooraf inschrijven bij Thérèse Verstraete, Groenestr. 18. tel 050/209330 of
bij: Remi Despeghel, Diksmuidse Heirweg 70, tel 050/200682.
De prijs bedraagt € 5. Vanaf 11.30uur kan er aangeschoven worden voor een
heerlijk aperitief. Om 14.00uur wordt er natuurlijk gekaart.

Maandag 18: Info namiddag Diefstal en Preventie inschrijven bij de dienst Welzijn of bij
uw wijkverantwoordelijke, zie bijgaande flyer klapper februari of maart.

Dinsdag 19: Wandelen in en rond Zedelgem dorp. De wandeling wordt geleid door wandelverantwoordelijke Eric Willem. Vertrek aan het P.A.Vynckeplein om 13.30uur.
Bij regen vervalt de wandeling.
Donderdag 21: Okra’s Dansinstuif in de Groene-Meersen om 13.30uur.
Het is reeds voor de 4de maal dat de dansinstuif plaats heeft.
Voor de prijs van € 6 krijgen alle deelnemers koffie en taart en
een ganse namiddag dansen en af en toe een gezonde babbel.
Tijdens de namiddag is er ook drank te verkrijgen aan de bar
aan een democratische prijs. Lijndansen alsook de
gemeenschapsdans komen aan bod. Inschrijven is
noodzakelijk vóór 16 maart bij Freddy Vervaecke, Groenstraat 88
Zedelgem tel.050/704023 niet leden betalen € 8. Ambiance verzekerd.
Dinsdag 26: Okra’s “Lentefeest” in de Groene-Meersen aanvang 13.30uur.
Het is ook het feest waarin de 80-jarigen worden gehuldigd. De jarigen zijn
Jules Meulemeester, Willy Demonie, Simonne Willem, M.-José Vroman,
Madeleine Sanders, Denise Deklerck, Godelieve Alloo, Roger Vanbavinckhove,
Henriette Vermeulen, Jenny Baert, Roger Steelandt
Het amusementsprogramma is in handen van buikspreker “ Meester Boullaert”
De koffie, taart en op het einde van de namiddag heerlijke koffiekoeken horen
er natuurlijk ook bij. Laat U op tijd inschrijven zeker vóór 20 maart bij uw
wijkverantwoordelijke aan de Okra prijs van € 7.
Vrijdag 29: Groot bestuur
“

“ : Start van het petanque seizoen in de Braambeier inschrijven vanaf 13.00uur.
Aanvang om 13.30uur.

Maandag 1 april: Bingo in ’t Kloosterhof aanvang om 14.00uur.
Woensdag 3: Fietsen vertrek aan het P.A.Vynckeplein om 13.30uur.
Vrijdag 5: Petanque in de Braambeier inschrijven vanaf 13.00uur.

Maandag 6 mei 2013 om 14.30uur.
Optreden van kamerorkest “Serenada”Lugansk, Ukkraine
Plaats van optreden: De Valkaert, A. Rodenbachstr 42, Oostkamp.
Toegangsprijs Okra-leden:€ 8 niet leden, €10. Kaarten te verkrijgen bij
Denolf Noël Snellegemsestr118, tel 050/201212 er zijn slechts 20 kaarten
in voorraad. U bent pas ingeschreven na betaling. U kan ook inschrijven via het
Okra-secretariaat, Oude Burg 23, Brugge. Tel. 050/440381.

Fietswijding met deelname aan het middagmaal op woensdag 10 april 2013.
Al vele jaren organiseert Okra Zedelgem dorp een fietswijding waarbij U uitgenodigd wordt
naar deze H. Misviering om 10u30, met aansluitend de mogelijkheid tot deelname aan het
aperitief en middagmaal bestaande uit kalkoenrollade met diverse groenten, sausen en
kroketjes, inclusief één gewone consumptie met daarna koffie. Dit gaat door in ’t Kloosterhof
recht tegenover de ingang van de kerk.
Dit alles aan de prijs van € 15 per persoon. Gelieve onderstaande strook in te vullen en tegen
5 april terug te bezorgen met de nodige gelden aan Dany Bulcke, Westhille 35, 8210
Zedelgem, tel. 050/201388.
………………………………………………………………………………………………..
Fietswijding 10 april
Naam en voornaam………………………………………………
…………………………………………………………………....
Adres………………………………………………………………
Aantal personen………x € 15 totaal = € ……
Handtekening ………………..

