
 

 

 

 

TREFPUNT - HARELBEKE 
www.okra.be/trefpunt/harelbeke 
www.facebook.com/OkraHarelbeke 

     

                      MEI 2022  

 

Mei: de maand van veel feesten. Denken we maar aan onze (klein)kinderen 
die hun eerste of plechtige communie doen of hun lentefeest vieren. Maar 
tijdens deze maand blijft de viering van onze moeders het hoogtepunt. 

Voor hen dit gedichtje: 

In een moeder 
 kan eindeloos veel liefde. 
 Nooit is ze leeg,  
 altijd schudt ze nog iets 
 - voor jou - 
 uit haar mouw. 

 Dat is de magie 
 de grote en ongeëvenaarde truc 
 van het moederschap.  

 En zoals bij elke grote goochelaar 
 heb je er het raden naar 
 hoe ze het precies doet. 

                          Geert De Kockere 



Wat voorzien we van activiteiten tijdens de maand mei en een beetje 
later? 

PLAATSELIJK 

*Dans: iedere woensdag van de maand. Telkens om 9 uur 
in de sporthal op het Leopold III plein.  

*Petanque 
Iedere dinsdag op de banen van de Vlinder en op vrijdag 
aan de sporthal. Start om 14 uur. 

 *Wandelen  
-Elke stap telt. Iedere maandag om 9u30 aan de Ratte. 
Wandeling door de Gavers. Twee groepen, twee 
afstanden.  
-Gewone wandelingen: dinsdag 24 mei. Vertrek om 14 uur 
aan de Ratte. 

*Fietsen 
Onze fietsers hebben er de eerste ritjes reeds opzitten. Voor mei en 
begin juni zijn volgende tochten voorzien: vertrek 
aan de kerk te Stasegem om 14 uur: dinsdagen 3 mei 
(naar Avelgem – De Vlasschaard), 17 mei (naar Lauwe 
– Kafe o lait) en 7 juni (naar Gullegem – Bergelen). 
Vertrek aan de kerk te Harelbeke om 14 uur: dinsdag 10 mei (naar Izegem 
– De Leest). 

*Kaarten, scrabbelen en rummikub  
Gaat door op donderdag 5 mei. Om 14 uur in de zaal van het 
Spoor. Volgende maand heeft de spelnamiddag plaats op 
donderdag 9 juni. Zelfde plaats en uur.  

*Bowlen  
Wij gaan bowlen op maandag 9 mei. Vertrek aan de 
parking van het Spoor om 14 uur. We doen aan 
carpooling. 

 



*Daguitstap Koksijde-Gijverinkhove op vrijdag 13 mei 
Vorige maand zat reeds een uitnodiging voor deze daguitstap bij het 
Magazine en het Okrantje. De inschrijvingen komen vlot binnen maar tot 
op heden zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Wat staat er op het programma: 
8u30: verzamelen aan het Spoor. 
10 uur: meibedevaart in O-L-Vrouw-ter-Duinen kerk te Koksijde. 
11u30: aperitief of wandeling op de zeedijk. 
12uur: middagmaal in restaurant “Sandeshoved” te Nieuwpoort. 
15u15: geleid bezoek aan rabarberhoeve ‘Het Warandehof’ te 
Gijverinkhove met degustatie van koffie met rabarbertaart. 
17u30: aankomst in Watou waar we de dag afsluiten met een 
‘boerestutte’ met een streekbiertje. 
20 uur: terug in Harelbeke.  
Voor wie nog wil inschrijven: kostprijs 59 euro per persoon, 
over te maken op rekening nr. BE07 7765 9209 4666 van 
Okra Harelbeke en zeker contact opnemen met Greta Verbrigghe  
(056 71 91 58 of greta.verbrigghe@telenet.be). 

Komende activiteiten  

*Op donderdag 16 juni maken we een bloemstukje. 

*Op donderdag 14 juli hebben we dan opnieuw onze jaarlijkse barbecue. 

Verder nieuws over deze activiteiten volgt later. 

GEWESTELIJK  

*Wandeltochten 
- Maandag 2 mei: St. Denijs. Inschrijven OC ter Streye, Rodewilgenstr. 6. 
- Dinsdag 14 juni: Avelgem. Inschrijven CC Spikkerelle, Scheldelaan 6. 
Deze wandelingen starten tussen 13u30 en 14u30. Alle wandelingen zijn 
bewegwijzerd. Voor Harelbeke wordt er gecarpoold. Alle verdere 
inlichtingen zijn te verkrijgen bij Monique Geldhof (056 32 96 26 of 
monique.geldhof@telenet.be). 

 



*Regioquiz 

Zoals we vorige maand reeds vermeld 
hebben, namen enkele quizspelers van  
ons trefpunt deel aan de voorrondes 
van de nationale quiz. Zij hebben deze 
quiz ook gewonnen. Op de foto 
herkennen we: Marie-Louise 
Guillemijn, Jacqueline Vloemans, Willy 
Verhenne en Freddy Labbe.  

*Regionale fietshappening  
Op maandag 13 juni (samenwerking Deerlijk en Waregem). Meer info in de 
okrant van juni. 

Vensterlanden: de fietsroute die 150 jaar Stijn Streuvels viert 
150 jaar na de geboorte van Stijn Streuvels verrijzen vijf monumenten in 
het Streuveliaanse landschap tussen Leie en Schelde.  
Een fietslus van ongeveer 60 km 
brengt je in het wiel van Stijn 
Streuvels – hij was zelf een 
fervent liefhebber van het 
rijwiel – langs 5 artistieke 
interventies. Het zijn vijf 
tijdelijke ‘vensters’, die Stijn 
Steuvels’ kijk op landschap en 
mensheid confronteren met onze 
hedendaagse blik. 
Via www.vensterlanden.be vind je alle info over dit project en de verhalen 
achter deze interventies. 
Het artistieke parcours Vensterlanden is vanaf 23 april tot en met 
25 september 2022 doorlopend gratis te bezoeken. De gratis 
fietskaart zet je hierbij graag op weg. De handige fietskaart vertelt je 
alles wat je moet weten over de 5 monumenten, de locaties, de fietsroute, 
de vele leuke zijsprongetjes en zoveel meer.  
KNOOPPUNTEN (vanaf parking de Gavers): 45 - 46 - 64 - 65 - 14 - 94 - 
27 - 20 - 25 - 98 - 89 - 81 - 10 - 11 - 99 - 93 - 85 - 48 - 78 - 70 - 67 - 21 - 
31 - 13 - 3 - 6- 66 - 97 - 40 - 44 – 45 (op de gedrukte kaart staan niet 
minder dan 4 fouten – hierboven de correcte volgorde!). 


