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Op 12 juni vieren we vaderdag. 

We wensen alle vaders van harte een 
gelukkig feest aan de hand van deze 
eenvoudige kaart. 

Om een goede vader te zijn moet je 
aanwezig zijn, disciplinair en een rolmodel 
zijn, en tegemoet komen aan de 
behoeften van je kinderen zonder te 
toegeeflijk te zijn. (Bron: wikiHow). 

 
Op 21 juni is er dan de start van de 
astronomische zomer. Deze moet 
niet ‘stikkend heet’ zijn, maar met 
een gewone zomer met ‘goed’ weer en 
ook af en toe een deugddoend 
regentje zijn we ook al tevreden. 

 



Wat staat op het programma voor juni en begin juli? 

PLAATSELIJK 

*Dans 
Iedere woensdagvoormiddag van 9 tot 11 uur in de 
sporthal Leopold III-plein. (5 maal in juni!!)  

*Fietsen  
Vertrek aan de kerk te Stasegem om 14 uur. Op dinsdagen 7/06 (naar 
Gullegem-Bergelen), 21/06 (Naar Ingelmunster-
Ermitage), 5/07 (naar Meulebeke – Bistro-Sotero).  
Vertrek aan de kerk te Harelbeke om 14 uur. Dinsdag 
14/06 (naar Aalbeke-De Weister) en 12/07 (naar 
Emelgem – Bierkasteel). 

*Petanque  
Iedere dinsdag aan de Vlinder en iedere vrijdag aan de 
sporthal De Dageraad. Om 14 uur. 

*Bowlen  
Maandag 13 juni. Verzamelen aan de parking van 
het Spoor om 14 uur. We doen aan carpooling.  

*Wandelen 

-Iedere maandagmorgen. ‘Elke stap telt’. Verzamelen 
tegen 9u30 aan de Ratte. 
-Dinsdag 28 juni. Onze maandelijkse wandeling. 
Verzamelen aan de Ratte om 14 uur. 

*Kaarten, scrabbelen en rummikub 
Gaat door op donderdag 9 juni om 14 uur in de blauwe zaal van het Spoor. 
De volgende spelnamiddag gaat dan door op donderdag 7 
juli.  

 



GEWESTELIJK 

*Wandeltochten  
 -14 juni: regiowandeling in Avelgem. Vertrek aan CC de Spikkerelle, 
Scheldestraat 6 te Avelgem. 
-17 juni: regiowandeling te Heule-Watermolen. Vertrek OC Molenheem, 
Izegemstraat 205. 
-20 juni: regiowandeling in Kuurne. Vertrek aan Hoeve Vandewalle, 
Boomgaardstraat 168 te Kuurne. 
Start is telkens tussen 13u30 en 14u30. 

*Regionale fietshappening  
In samenwerking met Okra Deerlijk en Waregem. 
Gaat door op maandag 13 juni. Vanaf 12u30: onthaal en afhalen 
deelnamekaart. Tussen 13 en 14 uur: vrije start lus 1 (20 km op 
knooppunten). 14 uur stipt: start met begeleiding van 15 km en 30 km 
(halte na 15 km). 15u30: vervolg van 30 km en start van tweede 15 km. 

  

   UITNODIGING PLAATSELIJKE BBQ 

 

Onze jaarlijkse barbecue gaat door op donderdag 14 juli om 11u30 in het 
Spoor. 
Na een aperitiefje kunnen we weer aanschuiven 
voor allerlei lekkers dat werd klaargemaakt op 
de barbecue. 
Volgende maand brengen we het volledig 
programma van deze dag, maar wie reeds wil 
inschrijven kan dit vanaf nu. 
Gelieve 25 euro per persoon te storten op rekening nummer  BE07 7765 
9209 4666 van Okra Harelbeke met vermelding ‘BBQ van 14/07’ en het 
aantal personen die zullen aanwezig zijn.  



UITNODIGING NAMIDDAG BLOEMSCHIKKEN 

 
Bij deze nodigen wij jullie uit naar een workshop bloemschikken. 
 

Voor Okra Harelbeke een nieuwe activiteit 
die wij eens zullen uitproberen. Onder 
leiding van een deskundige maken wij een 
mooi bloemstukje. 

Deze namiddag bloemschikken gaat door 
op donderdag 16 juni om 14 uur in CC het 
Spoor. 

Een bijdrage wordt gevraagd van 25 euro. Alle materiaal om het stukje te 
maken is daarin inbegrepen (ook de nodige koffie). Zelf mee te brengen: 
schaar, mesje, snoeischaar, ronde schotel of bord met een diameter van 
min. 30 cm, eventueel plastiek als bescherming van de tafel. 

Inschrijven tegen 9 juni via Katrien Verkest (GSM 0473 36 07 61 of 
verkestkatrien@hotmail.com). Betalen op rekeningnr. BE07 7765 9209 
4666 van Okra Harelbeke met vermelding: bloemschikken en aantal 
personen. (Betaling geldt als inschrijving). Iedereen is welkom. 
 

Enkele doordenkertjes 

Wat jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. 
Want iedereen weet goed hoe hij die van een ander moet oplossen. 

Wie iets echt wil doen, vindt altijd wel een weg. 
Wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus. 

Als je de hulp van een ander accepteert, 
betekent dat niet dat je gefaald hebt. 
Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 


