DAGKLAPPER
December 2013

Agenda
Maandag 2, 16, 30 kaarten in ’t kloosterhof inschrijven vanaf 13.30u aanvang 14.00u.
Dinsdag 3: Regionale wandeling Zedelgem St.-Elooi inschrijven in de Ontmoeting vanaf
Afstanden: 5 en 8.5 en 10 km. Start mogelijkheid van 13.30uur tot 14.30uur.
Deelname prijs Lid Okra en Okra-sport: € 1.
Lid Okra: € 1.5 – Niet lid: € 2 Versnaperingen inbegrepen.
Inschrijven kan ook ter plaatse aan de hand van uw lidkaart.
Leden van ons trefpunt die wensen te wandelen geef uw naam op aan
wandelverantwoordelijke Eric Willem, P.A.Vynckeplein 6/0/01 tel. 050/385574
zodat er in groep kan gewandeld worden. Vertrek aan de ontmoeting om 13.45 uur.
Woensdag 4, 11, 18, Fietsen vertrek aan het P.A.Vynckeplein om 13.30uur.
“

4: Crea in ’t Kloosterhof 13.30uur. zie flyer november.

Dinsdag 10: DB om 09.00uur.
Maandag 9, 23 Bingo in ’t Kloosterhof aanvang om 14.00uur.
Donderdag 12: Okra’s Kerstfeest in de Groene- Meersen om 13.30uur.
Met uitreiking van de trofeeën aan de fietskampioen en de kampioen
van de petanque.
Het kerstfeest is gedeeltelijk opgevat rond het Kerstgebeuren
Het amusementprogramma is in handen van de groep “’t Gebak”
Beste vrienden Okra leden laat u inschrijven ten laatste tegen
5 december bij uw wijkverantwoordelijke aan de prijs van € 7.

Zaterdag 14: Kiwabi’s “Multimediashow” om 14.00u en om 19.30u in de
Groene-Meersen.
Kaarten verkrijgbaar bij Freddy Slabbinck, Kezelbergstraat7. tel. 050/200330
VVK €3 ADD €4.
Vrijdag: 20 Groot bestuur in ’t Kloosterhof om 13.30uur.
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Januari 2014
Maandag 6: Bingo in ’t Kloosterhof aanvang om 14.00uur.
Dinsdag 7: Vakantie beurs in het Hof ter Straeten te Varsenare vanaf 13.30uur.
Heeft U zin om op reis te gaan met Okra, kom er op af het is altijd interessant
en het is gratis en voor niets.
Woensdag 8: Fietsen vertrek aan het P.A.Vynckeplein om 13.30uur.

Uitslag kaartkampioenschap 2012/2013.
Bij de dames:
1 Gevaert Antoinette
2 Meuleman Geogette
3Vercruysse Georgette
4 Verstraete Thérèse
5 Coopman Paula
6 van Pottelsberghe Eliane
7 Vanacker Lydie
8 Meulemeester Elisabeth
9 Gevaert Irène
10 Vercruysse M.-Jeanne

Bij de heren:
1 Rondelez Erik
2 Deruwe Gilbert
3 Clarysse Noël
4 Maertens Daniël
5Ameele Michel
6 Degrande Gilbert
7 Taveirne Octaaf
8 Vanroose Hubert
9 Steelandt Roger
10 Vanhollebeke Lucien

Uitslag kaarting 4/11/13
1 Malfait Guido
2 Meuleman Georgette
3 Meulemeester Elisabeth
4 Van denbossche Ronny
5 Steelandt Roger
6 Vercruysse Johan
7 Hondekijn Esther
8 Desloovere George
9 Allaert Joel
10 Volkaert Jos

Van harte proficiat aan alle kaarters.
Uitslag kruiswoordraadsel Oktober.
Juist: Bulcke Dany, Coopman Brigitta,Coopman Paula,
Crutelle Paul, Deruwe Gilbert, Gevaert Antoinette, Hughe
Odette, Raes Eddy, Vanhove M.-Jeanne, van Pottelsberghe
Eliane, Vanden Berghe Annie, Vanslambrouck Paula,
Vercruysse Georgette, Verhalle Rita, Willem Eric,
Jonckheere Agnes, Becue Daniel, Taverne Angelica,
Verleye Thérèse,
Fout: Van Lier Christiane,

Overlijdens
Mevrouw Gerarda Denoo weduwe van de heer Valère Simoens geboren te Veldegem op 4
september 1929 overleden op 10 oktober 2013. De uitvaart had plaats op 17 oktober om
10.00uur in de St.-Laurentiukerk.
De heer Daniël Ryngaert, geboren op 4 februari 1926 overleden op 21 oktober 2013.
Mevrouw Madeleine Balliu geboren op 12 januari 1926 overleden op 22 oktober 2013.
De uitvaart had plaats op maandag 28 okt. 2013 om 10.30uur in de St.-Laurentiuskerk.
Het Okra bestuur, verantwoordelijken en medewerkers bieden de bedroefde familie hun
christelijke deelneming aan
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De vervoersmaatschappij De Lijn is gestart met de verdeling van de nieuwe
Mobibkaart
Die moet de huidige gratis Omnipas 65+ vervangen en U moet er alleen maar een
overschrijving van 5 euro voor doen.
Als u 65 of ouder bent, rijdt u gratis met de tram en bus van De Lijn. U hebt daarvoor een
papieren Omnipa gekregen met de vermelding “uitgifte 65+” en “Geldig tot herroeping” Op
24 september is De Lijn begonnen met een gigantische operatie om de Omnipassen gaande
weg te vervangen door een Mobibkaart. Dat is een kaart met een ingebouwde chip
(type bankkaart). Hierop kan de gebruiker, als dat nodig is, zelf een abonnement of ritten
opladen.
Eénmalige kost van € 5
Als u een Omnipas 65+ hebt, dan krijgt u in de komende maanden een brief van De Lijn thuis
gestuurd. Daarin staat uitleg hoe u de nieuwe Mobibkaart kunt ontvangen. Bij de brief vindt u
een overschrijvingsformulier met een gestructureerde mededeling: per Mobibkaart moet u
hiermee € 5 overschrijven. Schrijf u het bedrag over via de computer, vergeet dan niet de
gestructureerde mededeling in te tikken. Hebt u thuis met tweeën een Omnipas 65+, dan moet
i elke kaart met een aparte overschrijving betalen. U krijgt vervolgens de nieuwe Mobibkaart
thuis toegestuurd. U moet geen foto zenden, De Lij gebruikt voor de nieuwe kaart de foto van
uw elektronische identiteitskaart. De 5 euro is een eenmalige administratieve kost. Een
jaarabonnement op De Lijn blijft voorlopig gratis voor 65-plussers.
65-plussers eerst
In de vervangingsoperatie van de Omnipas door de Mobibkaart krijgen 65-plussers de
voorrang. In totaal moeten ruim 1,2miloen 65-plussers in Vlaanderen de brief over de nieuwe
kaart krijgen. De Lijn heeft zich tot doel gesteld om 200.000 huidige kaarthouders per maand
aan te schrijven. De operatie zou moeten rond zijn in september 2014. Zolang u de nieuwe
Mobibkaart niet hebt gekregen, mag u de Omnipas blijven gebruiken. Eens u de nieuwe kaart
hebt ontvangen, mag u alleen nog deze gebruiken. Door de pasfoto is ze immers veel
persoonlijker.
Ik word binnenkort 65
Wie in de komende maanden 65 wordt, zal, zo belooft de Lijn, vanaf november twee maanden
vóór zijn verjaardag een brief met het overschrijvingsformulier ontvangen.
U dan meteen een Mobibkaart aanvragen. Wie nu nog jonger is dan 65 en een betalend
abonnement heeft zal voor de vervanging pas aan de beurt komen vanaf begin 2015.
Eén kaart in 2016
De nieuwe Mobibkaart is zo gemaakt dat gebruikers er in de toekomst zelf een abonnement,
ritten of andere formules kunnen opladen. Precies zoals men nu een prepaid telefoon oplaadt.
In de loop van 2016 zou de Mobibkaart de enige kaart moeten worden voor gebruikers van de
vier netten van het openbaar vervoer in Belgie.
Dat betekent dat we met deze kaart da, ook een treinrit of ritten in Brussel (MIVB) en
Wallonië (Tec) kunnen opladen. Ter herinnering: op het net van de MIVB en van de Tec
rijden 65-plussers sinds enkele maanden niet meer gratis. Als u wilt overstappen van De Lijn
op bijvoorbeeld de metro in Brussel of op een bus in Wallonië, moet u een apart ticket, een
rittenkaart of een abonnement kopen.
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Onze Okra nieuwjaarswensen 2014.
Okra wenst je…
Okra wenst je wat licht in momenten van zorgen;
Okra wenst je wat hoop en wat uitzicht op morgen.
Okra wenst je wat warmte in kil-grijze dagen;
Okra wenst je ee antwoord bij twijfels en vragen.
Okra wenst je wat zachtheid als woorden te hard zijn,
wat vreugde en vrede als gedachten te zwart zijn.
Okra wenst je wat rust te midden je werk;
Okra wenst je wat stilte, het make je sterk.
Okra wenst je een hand die je verder geleidt,
en stralende glimlach die je vrienden verblijdt.
Okra
wenst je een plaats om bij regen te schuilen;
Okra wenst je een mens die niet schrikt van je huilen.
Okra wenst je een bloem om je dagen te kleuren
En een vriendelijk gebaar om weer bij op te fleuren.
Okra wenst je Gods zegen over de komende jaren,
dat Hij je steeds in zijn liefde mag blijven bewaren.
naar Frans Weerts

Zalig Kerstfeest

Gelukkig Nieuwjaar
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Hou het veilig
Als oud brandweerman werd ik menigmaal geconfronteerd met de ellende die
een brand veroorzaakt heeft en nu de eindejaarsfeesten zeer nabij zijn, wil ik
graag enkele veiligheidstips geven. Het kan zo knus zijn bij een open haard maar
veilig is het pas als je het vuur achter een haardscherm houdt, gloeistokjes
spatten overal rond. Rook van een houtvuur kan echt vervuilend zijn voor de
schoorsteen, om schoorsteenbrand te vermijden, brandt droog hout en laat ieder
jaar je schoorsteen reinigen. Kaarsen ontsteek je nooit op of onder de kerstboom.
De boom moet goed stabiel staan en trek de feestverlichting steeds uit voor je
vertrekt.
Op feestdagen gebruiken we vaak een reeks elektrische toestellen zoals fondue,
gourmet of bijverwarming. Je kan de stroomkring overbelasten wat brand kan
veroorzaken. Onvoldoende uitgerolde verlengkabels kunnen oververhitten, en
voor niet elektrische toestellen is gel veiliger dan vloeibare brandstof. Zorg er
voor dat niemand hete olie kan omstoten, maar ook hete koffie of andere
dranken kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. Zet alles veilig en denk er
aan dat kleine kinderen graag aan een loshangende tafelnap trekken.
Geflambeerde pannenkoeken zijn zeer lekker, maar laat dit doen door een
volwassene. Nooit de alcohol aansteken terwijl je giet en nooit bijgieten als het
restje nog heet is.
Vuurwerk is geen kinderspel en houdt deze op een veilige afstand. Denk aan een
blustoestel of branddeken, beter voorkomen dan genezen. Zorg vooral dat een
feestje niet uitmondt in een drama.
Tips voor de kerstboom: Zet de boom in vochtig zand hij verdord niet zo vlug.
Plaats de boom bij behang, gordijnen. Zeker niet bij inkom of uitgang, bij brand
kan dat de vluchtweg verhinderen. Het is best na de feestdagen en als de boom
droog geworden is om hem te verwijderen want het is een toorts. Denk er aan
een rookmelder kan veel ellende voorkomen, want de meeste branden ontstaan
gedurende de nacht.
Beste Okra vrienden hou het vooral veilig.
Een gezellig jaareinde toe gewenst, een ouder Torhoutse pompier.
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