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         MAANDBRIEF  JUNI  2019 
 

 
Kalender: 
Maandag 03 juni   13.30u.      Fietsen en wandelen 
Dinsdag 04 juni  13.45u.     Grote kaarting en rummikub 
Maandag 10 juni         13.30u.      Pinkstermaandag : geen fietsen en wandelen ! 
Dinsdag 11 juni  13.45u.     Petanque 
Maandag 17 juni        13.30u.      Fietsen en wandelen 
Dinsdag 18 juni        13.45u.     Kleine kaarting en rummikub 
Maandag 24 juni        13.30u.      Fietsen en wandelen 
Dinsdag 25 juni  12.00u.     Halve dagreis  
Woensdag 26 juni       09.45u. à 11.00u.  Toeren in de Moeren 
 
Te noteren data : meer info in volgende maandbrie(f)(ven) 
Dinsdag 23 juli                             Toeristentreintje 
Dinsdag 30 juli                             Voordracht door imker Steve Delannoye over 
                                                        bijtjes en honing…. 
Maandag 19 augustus                  Fietshappening 
 
Toeren in de Moeren :  Woensdag 26 juni ! 
 Voor fervente fietsers en wandelaars valt er , naar jaarlijkse gewoonte, terug te   
 toeren , ofwel fietsend voor naar keuze 40, 60 of 80 km, ofwel wandelend voor  
 naar keuze 2, 4 , 8 of 12 km. Onderweg is er randanimatie ( muziek, volks- 
 spelen, optredens) en er worden lekkere sneukels ( soep met broodje, aperitief, 
 middaghap, ijsje, avondmaal) voorzien. 
 Plaats van samenkomst : Atheneum Calmeyn ( KTA), St. Elisabethlaan 4, 
 8660 De Panne. Parkeergelegenheid Keesjesdreef en Koningsplein.   
 Start tussen 09.45 u. en 11.00u.  Deelnameprijs Okra-leden 27 euro. 
 Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven via overschrijving op OKRA-  
 rekeningnummer BE95 7383 1913 3658 met vermelding ‘ Toeren in de  
 Moeren ‘. 
 
Provinciaal Okra-kampioenschap petanque : 
Dit gaat door op vrijdag 5 juli 2019 op de terreinen van de petanqueclub 
De Gulden Kamer, Blauwkasteelweg 28 te St. Kruis ( Brugge). 
Men kan zich aanmelden vanaf 12.00u. , maar ten laatste om 13.15u. 
Er wordt gestart om 13.30u. Iedereen speelt 3 partijen triplette, de partners 
worden ter plaatse en per ronde uitgeloot. 
Inleggeld bedraagt 1,5 euro per persoon. 
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via Alain Vandendriessche ( ten 
laatste tot dinsdag 12 juni ) 
 



 
In het sportel-petanquetornooi van 3 mei , georganiseerd door de sportdienst 
Poperinge voor alle seniorenverenigingen van groot-Poperinge , werden op 20 
ploegen, zowel de 1e plaats ( Eric Ameloot en Alain Vandendriessche)  als de 2e 
plaats ( Godelieve Igodt en Walter Lignel) ingepalmd door onze Watouse Okra-
vereniging, waarvoor onze felicitaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


