DAGKLAPPER
Oktober 2013

Agenda
Woensdag 2 oktober: fietsen pannenkoekenrit vertrek P.A Vynckeplein om 13.30uur.
Woensdag 9 okt. Einde fietsseizoen, vertrek aan P.A.Vynckeplein om 13.30uur.
Het etentje in ’t Kloosterhof is voor Wandelaars , Petankers en Fietsers,
begint om 16.30uur. Het prijsje bedraagt € 4 p.p. vooraf te betalen bij Dany
Bulcke, sportverantwoordelijke van ons trefpunt, Westhille 35, tel. 050/201388
vóór 7 oktober.
“ 16, 23, 30: Fietsen zonder begeleiding vertrek aan het P.A.Vynckeplein om13.30uur.
Vrijdag 4, 11: Petanque in de Braambeier inschrijven vanaf 13.00 uur.
“

“

65 jaar Okra Regio Brugge voor de ingeschrevenen, vertrek kan met de lijnbus.
Zie persoonlijke uitnodiging.

Maandag 7: Kaarten in ’t Kloosterhof inschrijven vanaf 13.00uur aanvang om 14.00uur.
“

21: Kaartkampioenschap in ’t Kloosterhof vóóraf inschrijven bij Thérèse of
Remi, vóór 8 oktober of op voorafgaande kaarting. De prijs wordt dan medegedeeld.

Dinsdag 8: DB om 09.00 uur.
Maandag 14, 28: Bingo in ’t Kloosterhof aanvang om 14.00uur.
Dinsdag 15: Wandelen in “Doeveren”
Doeveren is een natuurgebied, gelegen te Zedelgem en
Oostkamp. De wandeling start aan de bushalte aan
Merkemveld, Leliestraat, stipt om 14.00uur. De wandeling is
onder de leiding van natuurgids dhr. André Vanhevel, en heeft een
duur van circa twee uur. Er zijn mogelijkheden genoeg om bij het
vertrek te komen, met de fiets, de auto, of de lijnbus nr. 72 met
vertrek Zedelgem-dorp om 13.20uur. De wandeling is gratis maar er is
wel stevig schoeisel nodig.
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Donderdag 17: Okra’s herfstfeest “Alle Remmen Los”
in de Groene-Meersen met aanvang om 13.30uur.
Het amusementprogramma is onder de leiding van Jan Chico en Steve Rykier.
Laat u zo vlug mogelijk inschrijven bij uw wijkverantwoordelijke vóór 10 okt.
aan de prijs van € 7.
Het herfstfeest is ook het feest van de huwelijksjubilarissen 60, 50 gehuwd.
Worden gevierd:
60 “ Diamant: Dhr. en Mevr. Luciaan Mombailliu - Georgette Vercruysse
Taveirne Octaaf - Magdalena Sanders
André Kempinck - Gisèle Baes
50 “ Goud: Dhr.en Mevr. Eric Ramon -Thérèse David
Richard Dewilde - Cecile D’hoore
Eric Willem - Annie Van Damme
Gerard Inghelbrecht - Simonne Simoens
Daniel Bolle - Isabelle Pattyn
Michel Ameele - Dina Vanhove
Proficiat aan alle jubilarissen.
Het bestuur hoopt vele jubilarissen en niet jubilarissen te mogen verwelkomen.

Koekjes verkoop
Tijdens het herfstfeest is er de jaarlijkse koekjesverkoop door Remy en zijn echtgenote Maria.
De opbrengst gaat integraal naar Zonnehart en Rozenweelde te Aartrijke. Wat de prijs betreft,
dit kan op heden niet medegedeeld worden. Beste Okra leden en niet Okra leden, deze beide
mensen zetten zich reeds jaren belangloos in, laat ons een steun zijn voor hen.

.
Dinsdag 22: Groot bestuur in ’t Kloosterhof om 13.30uur.
Donderdag 24: Gewestraad voor DB gaat door in de zaal de Ontmoeting De Leeuw
om14.00uur. Verwittig Freddy indien U niet aanwezig kan zijn.
Dinsdag 29: Plandag aanvang om 09.00uur Ter Loo voor het groot bestuur.
Maandag 4 november: kaarten in ’t Kloosterhof inschrijven vanaf 13.30uur.
Dinsdag 5: DB volle dag in ‘t Kloosterhof aanvang om 09.00uur.
Woensdag 6: Fietsen met vertrek aan het P.A.Vynckeplein om 13.30uur.

Zondag 17 november “ Gezellig samen zijn”
Het jaarlijks gezellig samen zijn heeft zijn aanvang om
13.30 uur in de Braambeier.
Wil je eens de benen rekken of een gezellige babbel
doen, kom er op af.
De Okra prijs bedraagt slechts € 5, koffie, taart en
ambiance zijn inbegrepen. Laat U op tijd inschrijven via uw
wijkverantwoordelijke zeker vóór 11 november, aarzel niet voor een namiddag
accordeonmuziek.
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