
 

 

 

 

TREFPUNT - HARELBEKE 

www.okra.be/trefpunt/harelbeke 

www.facebook.com/OkraHarelbeke 

               JULI-AUGUSTUS 2022  

Een Okrantje voor twee maanden. 0ok wij nemen een beetje verlof. 

 

        Ik zet mijzelf 

           hier neer 

    in ‘t zand 

       en luister naar  

           de wind. 

       Hier bij de zee 

      die eeuwig ruist 

        ben ik een 

        beetje kind. 

        Hier ga ik op 

         in ’t heelal 

        in ’t zingen  

         van de zee. 

       Hier ben ik even 

        net iets meer 

         dan de dingen 

           die ik dee  

                           Toon Hermans 

http://www.okra.be/trefpunt/harelbeke


Wat staat er allemaal op het programma tijdens deze verlofmaanden 

en begin september? 

Plaatselijk 

*Fietsen: ‘De velOKRAks’ 

Vertrek om 14 uur aan de kerk te Stasegem: dinsdagen 5 juli (Meulebeke -

Bistro Sotero), 19 juli (Deerlijk – Cocoon),  

2 augustus (Kortrijk – Repos et repas), 16 augustus 

(Izegem – Markt), 6 september (Vichte – 

Beukenhof). 

Vertrek om 14 uur aan de kerk te Harelbeke: 

dinsdagen 12 juli (Emelgem – Bierkasteel), 9 augustus (Oostrozebeke – ’t 

Vissershoveke), 13 september (Bossuit – er zal wel een tussenstop zijn)  

 

*Wandelen 

-‘Iedere stap telt’: iedere maandagvoormiddag. 

Vertrek om 9u30 aan de Ratte. Twee verschillende 

tochten door de Gavers. 

-Maandelijkse wandeling: dinsdag 26 juli en dinsdag  23 

augustus om 14 uur aan de Ratte. 

*Kaarten, scrabble en rummikub  

Op donderdag 7 juli en donderdag 18 augustus  om 14 

uur in de zaal van het Spoor. Volgende kaarting gaat 

dan door op donderdag 1 september om 14 uur. 

*Dans 

Iedere woensdag van de maand. Telkens om 9 uur in de 

sporthal op het Leopold III plein.  

*Bowlen 

Tijdens de zomermaanden gaan we niet bowlen. 

Volgende maal (hopelijk) opnieuw in september.  

 



*Petanque 

Iedere dinsdag op de banen van de Vlinder en iedere 

vrijdag aan de sporthal. Begin om 14 uur. 

Gewestelijk  

*Wandelingen  

-15 juli: Bellegem. OC De Wervel, Processiestraat 6 – Bellegem 

-29 augustus: Lendelede. GC Den Tap, Pastoor de Beirsstraat 1 – 

Lendelede. 

-5 september: Gullegem. OC De Cerf, Kerkstraat 1 – Gullegem. 

Meer inlichtingen en afspreken voor het carpoolen bij Monique Geldhof 

(056 32 96 26 of monique.geldhof@telenet.be). 

PROVINCIAAL CULTUREEL AANBOD VAN DIT NAJAAR 

*20 OKTOBER 2022 - JUVENALIS DE MOOISTE MELODIEËN VAN DE LAGE LANDEN 

 
Waar:  Kursaal Oostende 
Prijs: OKRA-leden – 40 euro 
             Niet-leden – 66 euro 
             Toeslag Bus – 15 euro 

Inschrijven: Vanaf heden. 

 

 

 

*23 OKTOBER 2022 – MUSICAL OLIVER    (Opgelet: slechts 200 kaarten beschikbaar!) 
 

Waar:  Schouwburg Kortrijk  
Prijs: OKRA-leden – 22 euro 
                   Niet-leden – 25 euro 
                   Kleinkinderen (-18j): 20 euro 
Opmerking: eigen vervoer 

Inschrijven:  Vanaf heden. 

  . 

 

mailto:monique.geldhof@telenet.be


*11 NOVEMBER 2022 – CIRCUSSPEKTAKEL RIJSEL  (OPGELET: SLECHTS 300 

KAARTEN BESCHIKBAAR). 

Waar:  Esplanade Rijsel (FR.) 
Prijs: OKRA-leden – 37 euro 
               Niet-leden – 47 euro 
               Toeslag Bus – 10 euro 
  -> 1 opstapplaats per regio 

Inschrijven:  Vanaf heden. 

  . 

 

 

Meer inlichtingen over deze spektakels en inschrijvingen bij Johan 

Vandeputte (0472 27 94 26 of johan_vandeputte@hotmail.com). 

HERINNERING 

Wij willen nog even herinneren aan onze BARBECUE van donderdag 14 juli. 

Iedereen wordt verwacht in het Spoor om 

11u30 voor het aperitief. 

Daarna worden we verwend door onze traiteur 

op een heerlijke BBQ met 4 soorten vlees, 

groenten en frietjes. Achteraf is koffie 

voorzien met een gebakje. 

Reeds heel wat leden zijn ingeschreven, dus wie er nog wil bijzijn schrijft 

best zo vlug mogelijk in (zeker tegen 8 juli). Het bedrag van 25,00 euro 

per persoon dient te worden overgeschreven op de rekening van Okra nr. 

BE07 7765 9209 4666.  

Mijn Geneesmiddelen: beheer uw voorschriften in de mobiele app 

Dankzij de eID heeft u al een tijdje geen papieren bewijs van elektronisch 

voorschrift meer nodig om geneesmiddelen in de apotheek af te halen. 

De app “mijn geneesmiddelen” staat u toe om dit met uw 

smartphone te doen. Het volstaat om bij de apotheek het 

voorschrift in de app te tonen. Na installatie dient u de app te 

activeren met itsme. 

mailto:johan_vandeputte@hotmail.com

