
    TREFPUNT WATOU 

 

         MAANDBRIEF DECEMBER  2019 

 
Kerstfeest: 
Het jaarlijkse kerstfeest gaat door op dinsdag 17 december in de Bollaard.    
Aanvang: 13.30u. 
Programma: 
13.30u.:  Kerstviering met kerstspel en -liederen door de leerlingen van de school . 
                    Kerstwensen door onze proost Ludo Lepee. 
14.15u.: Muzikaal optreden van LunAcoustic, het zingend koppel uit  
                     Gijverinkhove, dat al eens bij ons te gast is geweest zo’n 3-tal jaren 
                     geleden 
  Kerstpakket met keuze uit ½ kg koffie of fles rode wijn. 
  Koeken en dranken 
                    Huldiging van de huwelijksjubilarissen 2019. 
Deelnameprijs:  10 euro, alles inbegrepen.  Inschrijven via uw wijkverantwoordelijke  
                            of via overschrijving op rekeningnummer BE95 7383 1913 3658 van 
                            OKRA Watou. 
 
 
Kaarting: 
Algemeen kampioen 2019 werd Nadine Behaeghel . 
Bij de heren ging de overwinning naar Patrick Vanacker . 
Heel veel felicitaties voor beiden ! 
De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 07 januari 2020. 
 
Op dinsdag 03 december duiden we de kaarterskoning en -koningin 2019 aan. 
De dame en heer die zich na 6 partijen de beste tonen, mogen één jaar het kroontje 
dragen .  Aanvang:  13.30u! – Wees op tijd !! 
 
 
Rummikub: 
Hilda Huys mag bij de rummikubbers voor het derde jaar op rij  de 
kampioenentrofee in de lucht steken . Nu klopte zij op de eindmeet Liliane Fioen, die 
bijna een gans seizoen het klassement aanvoerde. 
Ook hier weerom een dikke proficiat. 
Prijsuitreiking eveneens op dinsdag 07 januari 2020. 
 
Ook deze groep gaat op dinsdag 03 december op zoek naar de koningin en koning 
onder de rummikubbers. Hier ook aanvang om 13.30u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Soep school De Waaier: 
Zie flyer in bijlage. 
 
 
Kalender december 2018 
 Elke maandag                      13.30u.           Wandelen 
 Dinsdag 03 december:        13.30u!! Koning- en koninginnekaarting en – 
                                                                       rummikub 
 Woensdag(!) 11 december: 13.45u.           Petanque ( let op : weer op woensdag!) 
 Dinsdag 17 december:        13.30u.           Kerstfeest 
 
Te noteren !! 
 Op donderdag 23 januari 2020 is er nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de     
 Seniorenraad Poperinge, dit om 17.30u in De Kouter Komstraat te Poperinge. 
 Belangstellenden gelieven hun naam op te geven bij Jacqueline uiterlijk tegen 
 15 januari. 
 

 
 
INSCHRIJVINGSSTROOK  KERSTFEEST 17 december 2019 
( in te dienen ten laatste op maandag  09  december 2019 ) 
 
Ondergetekende(n)  .........................................................................schrijft / schrijven in 
voor het kerstfeest van dinsdag 17 december en betaalt / betalen hiervoor  
........  x  10,00 euro = ................ euro. 
 
Keuze kerstcadeau(s):  koffie  (....... x)   /  rode wijn   (....... x)  ( 1 keuze per persoon) 
 
 
Indien je per overschrijving betaalt ( BE95 7383 1913 3658 ), gelieve ook in de 
mededeling onderaan te vermelden of je koffie / wijn verkiest. 
 


