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Okramagazine: 
Het Okramagazine en de maandbrief verschijnen niet in augustus.  Vandaar deze 
dubbele nieuwsbrief voor de maanden juli en augustus. 
 
Kalender juli- augustus 
Elke maandag fietsen en wandelen :  Start Brennepark om 13.30u 
Dinsdag 02 juli:   13.45u. Grote kaarting en rummikub 
Dinsdag 09 juli:   13.45u. Petanque 
Vrijdag 12 juli :               14.00u.     Kermiskaarting Poperinge  ( zie verder) 
Dinsdag 16 juli:   13.45u. Kleine kaarting en rummikub 
Dinsdag 23 juli:   13.30u.     Toeristentreintje ( zie verder) 
Dinsdag 30 juli:               14.00u.     ‘De bij en de imker, van lente tot winter’ 
                                                                         ( zie verder) 
Dinsdag 06 augustus:     13.45u.        Grote kaarting en rummikub 
Dinsdag 13 augustus:     13.45u.        Petanque 
Maandag 19 augustus:     Fietshappening ( zie verdere uitleg) 
Dinsdag 20 augustus:    13.45u.        Kleine kaarting en rummikub 
Dinsdag 27 augustus:     07.30u. Dagreis ( zie verdere uitleg) 
 
Kermiskaarting Poperinge : 
Gaat door op vrijdag 12 juli in de Maekeblijdezaal. 
Inschrijven vanaf 13 uur, start om 14 uur. Iedereen is welkom.  
Geen inschrijvingsgeld . 250 euro prijsgeld. Trofeeën  voor beste kaartster en 
kaarter. 
 
‘ De bij en de imker, van lente tot winter ‘: 
Dinsdag 30 juli om 14.00 u. in De Bollaard. 
Voordracht en demonstratie door Steve Delannoye, inmiddels een ervaren  
imkerhobbyist. 
situering van de honingbij ( in vergelijking met de wesp, hommel…), uitleg over de 
ontwikkeling van het bijenvolk doorheen het jaar en de taken van de imker.  
Een boeiende, rijkelijk met beeld gevulde en dus heel leerrijke uiteenzetting. 
Inkom :   4 euro , gratis koffie, drank en wafeltjes van Magda. 
Niet OKRA-leden zijn eveneens van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitstap met toeristentreintje: ‘Eigen kweekroute’ 
op dinsdag 23 juli. 
13.00u.:   Vertrek op Marktplein Watou 
Er wordt halt gehouden bij de verschillende locaties, maar er wordt niet uitgestapt. 
Stop:   Lockedyze ( Kemmel) : koffie, drank,…. ( zelf te betalen) 
Avondstop:  De Hollemeersch : brood met kaas-hesp-paté en groentjes, 
                              één drankje inbegrepen. 
Prijs per persoon: 25 euro. 
 
INSCHRIJVINGSSTROOK UITSTAP TOERISTENTREINTJE 23 JULI 2019 
ten laatste in te dienen op dinsdag 16 juli bij uw wijkverantwoordelijke samen met 
het contante bedrag. 
ofwel 
kunt U het bedrag ook storten op rekening  BE95 7383 1913 3658 van Okra Watou 
met vermelding ‘ Toeristentreintje ‘. 
 
 
Ondergetekende  .............................................................................................................. 
 
schrijft met ........... perso(o)n(en) in voor  de uitstap met het toeristentreintje op  
 
dinsdag 23 juli en betaalt hiervoor ............  x  25,00 euro = .....................  euro. 
 
 
Fietshappening :   op maandag 19 augustus !! 
Dit jaar organiseert OKRA Watou het jaarlijks terugkerend fietsgebeuren van Regio 
Ieper. Marc Delannoye en Michel Defever hebben 3 mooie fietslussen uitgetekend  
(33-43-49 km ), met telkens een tussenstop in Proven, waar uiteraard OKRA Proven  
voor wat verfrissends zorgt. 
Wij hopen op genietbaar weer en een talrijke opkomst, waarbij iedereen welkom is. 
Start in De Bollaard vanaf 12.30u ( zaal open om 12.00u) 
Deelnameprijs : 4 euro pp./ niet-Okra-leden 6 euro pp. / 2 drankbonnen inbegrepen. 
Inschrijven bij uw wijkverantwoordelijke voor 5 augustus . 
Bij terugkomst in De Bollaard is er mogelijkheid om van een heerlijke barbecuehap 
te genieten ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagreis 27 augustus: Zeeland ! 
Prijs per persoon : 65 euro 
 
Programma 
07.20u  : opstap bus in Sint-Jan-ter-biezen 
07.30u  : opstap bus Markt Watou 
 
Via de Westerscheldetunnel ( 6,6 km lang) rijden we naar Walcheren, een 
schiereiland in het westen van Zeeland, waar we in Arnemuiden verwelkomd worden 
met koffie/thee en een Zeeuwse bolus (een gesuikerd broodje). 
 
Arnemuiden maakt deel uit van Middelburg en is vooral bekend als vissersdorp. In 
het voormalig stadhuis krijgen we een beeld van de streekdracht, de visserij,  
archeologische vondsten, religieus en maritiem erfgoed, de zouthandel . We maken er 
ook kennis met de stiltekamer en de thematische tentoonstelling over het Arnemuidse 
brandweerkorps. In het vissershuisje uit de jaren ’30 ’ t Uusje van Eine’ proeven we 
de sfeer uit grootmoeders tijd. Een heuse ervaring is de 16e eeuwse kelder onder het 
huisje. 
 
We nemen het middagmaal in Van der Valk te Middelburg. 
Er is een ruim buffet, bestaande uit  
                              soep 
                              voorgerechten met carpaccio en gerookte zalm 
                              vis- en vleesgerecht met bijpassende saus 
                              aardappelgarnituur, rijst en warme groenten 
                              salades, tomaat, komkommer 
                              dessertbuffet met taart, muffins, donuts, mousse en schepijs 
                              water, sappen en koffie 
 
In de namiddag maken we een rondvaart  in een open boot en ontdekken het 
historisch Middelburg met haar oude gebouwen en pakhuizen en varen onder soms 
zeer lage bruggen en door de gerestaureerde sluis. 
 
Een avondstop is voorzien in de Meerhoek voor een mixed boterham. 
 
Ondergetekende……………………………………………………….schrijft 
met ………persoon/personen in voor de dagreis van dinsdag 27 augustus 
en betaalt hiervoor aan mijn wijkverantwoordelijke ….X 65 euro= ……. euro, 
ten laatste op dinsdag 20 augustus 
 
U kan ook inschrijven via overschrijving op rekeningnr. BE95 7383 1913 3658 
met vermelding ‘ Dagreis’ 


