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Het wandelseizoen is alweer voorbij. Elke maandagnamiddag was er een grote 
opkomst, niet enkel van liefhebbers uit Watou  maar ook vrienden uit naburige 
gemeenten. Wij danken  alle wandelverantwoordelijken voor de organisatie en ook de 
losse medewerkers die één of meerdere wandeltochten uitstippelden. 
Op maandag 1 april wordt het fietsseizoen hervat. We verzamelen aan het 
Brennepark. 
Ook dit jaar fietsen we in 3 groepen met als begeleiders van 
- Groep 1 : Jacqueline Vuylsteker en Magda Huys 
- Groep 2 : Michel en Monique Defever- Geldof 
- Groep 3 : Marc Delannoye 
Noot : Okra-leden die liever ( blijven) wandelen kunnen dit uiteraard verder doen; 
            samenkomst zelfde plaats- zelfde uur. 
 

 
Lentefeest 
 
Op dinsdag 23 april is er ons jaarlijks lentefeest. We starten met de eucharistieviering 
om 10.45u. in de Sint-Bavokerk. Vanaf 11.30u. is er in de Bollaard receptie en 
maaltijd. 

Het menu :  Witloofsoep 
   Gebraiseerde ham  
             Groentencoctail van spruitjes, warme tomaten, suikerbonen en  
   wortelen  
             Champignonsaus  
             Gratin-patatjes ( naar ardens recept) 
             Taart en koffie. 
 
Vanaf  14.00u volgt een muzikaal optreden van Johny Clarysse. We hopen dat 
iedereen een mooie dag mag beleven. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, ten laatste op 
dinsdag 16 april, 
 ofwel via bijgaande inschrijvingsstrook,  
 ofwel via overschrijving op het OKRA- rekeningnummer BE95 7383 1913 3658 ( met  
 vermelding ‘ Lentefeest/aantal personen’) . 
Prijs : 30 euro per persoon,  drank(en) inbegrepen. 
 
 
 
 
 
 



INSCHRIJVINGSSTROOK  LENTEFEEST 
bij uw wijkverantwoordelijke in te dienen  ten laatste op dinsdag 16 april 
 
Ondergetekende(n)  .........................................................................schrijft / schrijven in 
voor het lentefeest van 23 april   en betaalt / betalen hiervoor ........  x 30,00  euro = 
................ euro  aan de wijkverantwoordelijke 

 
Kalender 
Maandag 01 april                          13.30u    Start fietsseizoen 
Dinsdag 02 april                            13.45u    Grote kaarting en rummikub   
Maandag 08 april                          13.30u    Fietsen 
Dinsdag 09 april                            13.45u    Petanque 
Maandag 15 april                          13.30u    Fietsen 
Dinsdag 16 april             13.45u    Kleine kaarting en rummikub 
Maandag 22 april                          13.30u.   Fietsen 
Dinsdag 23 april                                Lentefeest                                 
Maandag 29 april                          13.30u.   Fietsen          
 
Op dinsdag 30 april om 14.00u. organiseert het Wit-Gele Kruis afdeling Poperinge- 
Ieper in de Bollaard een infonamiddag over veilig medicatiegebruik . 
Gratis toegang; men zorgt tevens voor een kopje koffie en taart. 
Graag vooraf ( ten laatste 22 april) inschrijven via ieper@wgkwvl.be of 050/634600.                                                           
 
Alvast te noteren! 
 
Dinsdag 28 mei            15.00u: Bedevaart St. Sixtus met achteraf een boterham 
                                       met groenten in ‘ De Strooien Hen’ 
Dinsdag 25 juni            Halve dagreis: we trekken naar een tabaksfabriek in 
                                       Handzame en een geitenboerderij in Gits . 
Dinsdag 23 juli             Toeristentreintje : bestemming is allicht de ‘ wiet-route’,  
                                       bekend via het TV-feuilleton ‘ Eigen kweek’ 
Maandag 19 augustus  Fietshappening met 2 lussen van ongeveer 30 km en 
                                   40 à 45 km; tussenstop in Proven. 
                                   Bij aankomst is er mogelijkheid tot versnaperen van 
                                   barbecue-worst(en) en drank. 
                                   Wij hopen om ook tal van niet-OKRA-leden te mogen  
                                   verwelkomen. 
Dinsdag 27 augustus    Dagreis : bestemming is dit jaar Zeeland met een bezoek aan  
                                        Arnemuiden en een rondvaart met open boot in Middelburg. 
 
Meer details en uitleg volgen in komende maandbrie(f)(ven) 
 
Bijkomende noot ( gehoord en gezien op de regionale OKRA-bestuursvergadering 
 van 27 maart ) : voor fietsliefhebbers die op het punt staan om zich een nieuwe 
 elektrische fiets aan te schaffen, biedt Minerva ( Bargiestraat 32, Ieper)  OKRA-  
 kortingen aan tot 700 euro, ook gratis herstellingen tot de leeftijd van 3 jaar .   
 


