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Wandelen of fietsen?: 
 
Na een erg geslaagd fietsseizoen (met dank aan alle fietsverantwoordelijken!) start op 
maandag 04 november het wandelseizoen opnieuw. 
Tijdens de maanden november tot en met maart biedt Okra elke maandag drie 
sportmogelijkheden aan: 
- Een wandeltocht van maximum 4 km  
- Een wandeltocht van 8 + km  
- Een “winterfietstocht”  waarbij een tussenstop niet gegarandeerd wordt.   
  De weersomstandigheden zullen het aantal kilometers bepalen. 
Zowel de begeleiders als de parcoursverantwoordelijken kunnen bij de drie groepen 
variëren. Alle sportgroepen verzamelen op het Watouplein om 13.30u. 
 
Sint-Maartenfeest: 
 
Het sint-maartencomité doet opnieuw een beroep op Okra voor de organisatie van 
het sint-maartenfeest.    
Datum:  zaterdag 09 november .  Aanvang: 14.00 uur.  Locatie : de Bollaard.  
Deelnameprijs:  10,00 euro. Muzikale omlijsting door  Glenn Degeselle, die vorig jaar 
met veelzijdige dansmuziek ons Kerstfeest opluisterde. 
De Sint en de Pieten komen omstreeks 15 u. op bezoek.    
Vooraf inschrijven is noodzakelijk , ofwel via inschrijvingsstrook ( zie keerzijde) 
ofwel via overschrijving op rekeningnummer BE 95 7383 1913 3658 met vermelding 
‘Sint-Maartensfeest’. 
Niet OKRA-leden zijn eveneens van harte welkom ; zij kunnen telefonisch 
inschrijven bij Jacqueline Vuylsteker ( tel. 057 38 81 54 )    
 
Lidgeld 2020 en sportverzekering: 
 
In de loop van november komen de wijkverantwoordelijken bij u op bezoek met de 
vraag het okralidmaatschap te vernieuwen.  Het lidmaatschap  kost 42,00 euro voor 
een gezin en  25,00 euro voor een alleenstaande, voor een rusthuisbewoner 10,00 euro 
en 20,00 euro voor een OKRA-sympatisant ( - 55 jarige). Wie een sportverzekering 
wenst, betaalt hiervoor 8,00 euro extra. De meeste ziekenfondsen betalen het lidgeld 
van OKRA-SPORT terug, dit in het begin van het volgend jaar. 
Overschrijven kan ook, via bankrekening BE95 7383 1913 3658 van Okra Watou 
met vermelding ‘ lidgeld OKRA, evt. OKRA-SPORT’. 
Bijleden uit andere trefpunten  dienen te Watou geen inschrijvingsgeld te betalen.  
 
 
 
 
 



 
Kalender: 
Maandag 04 november   09-11.30u.  Vorming CC Den Briel ( zie verder) 
                                       13.30u. Start wandelseizoen en winterfietstocht. 
Dinsdag 05 november  13.45u. Grote kaarting en rummikub 
Zaterdag  09 november  14.00u.     Sint-Maartenfeest 
Maandag 11 november  13.30u.        Geen wandelen en fietsen !! 
Woensdag 13 november 13.45u. Petanque ( deze maand op woensdag !!!);  
                                                                       ook volgende maand op woensdag ! 
Donderdag 14 november 14.00u.        Voordracht rond het maken van Het  
       Nieuws- Tijs Mauroo ( zie verder) 
Maandag 18 november           13.30u.        Wandelen en fietsen 
Dinsdag 19 november     13.45u. Kleine kaarting en rummikub  (laatste kans                                 
        op inhalen) 
Maandag 25 november           13.30u.        Wandelen en fietsen 
 
Te noteren : 
Dinsdag 03 december              13.45u.        Kaarting en rummikub voor de titel van 
        koningin en koning 
Dinsdag 17 december     13.30u. Kerstfeest : verdere informatie en  
       inschrijvingsstrook op de maandbrief                                                                          
       van december 
 
 
INSCHRIJVINGSSTROOK  SINT-MAARTENFEEST   
bij uw wijkverantwoordelijke in te dienen ten laatste op dinsdag  05  november. 
 
Ondergetekende(n)  .........................................................................schrijft / schrijven in 
voor het sint-maartenfeest  van zaterdag  09 november  en betaalt / betalen hiervoor 
........  x 10,00  euro = ................ euro. 
 
 

Naam en voornaam Lidgeld 
gezin 
€ 42 

Sport 
€ 8 

Totaal 
bedrag 
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Naam en voornaam Lidgeld 
alleenstaan-
de 
€25 

Sport 
€ 8 

Totaal 
bedrag 

    

Beide inschrijvingen/betalingen  kunnen uiteraard ook via overschrijving op 
bankrekeningnummer BE 95 7383 1913 3658 
 



 
‘ Hoe wordt het TV-nieuws gemaakt ?’ 
Voordracht door Tijs Mauroo ( TV-journalist). 
CC Ghybe Poperinge op donderdag 14 november om 14 u. 
Kaarten in voorverkoop bij het Sociaal Huis, het Stadhuis Poperinge of via ons 
trefpunt Okra Watou aan 5 euro; aan de deur 7 euro 
 
Vorming omtrent het boek ‘ Van kwetsbaarheid naar kracht’ 
Door Jean-Paul Vermassen, voormalig pastor van het ACW en zingevingscoördinator 
bij Samana en Okra. 
CC Den Briel, Brielenstraat 3 te Brielen op maandag 04 november van 09u tot 
11.30u. 
Voor Okra-bestuursleden en vrijwilligers, maar staat allicht ook open voor alle 
geïnteresseerde Okra-leden. 
Inschrijven ten laatste op 29 oktober, telefonisch bij het Okra-secretariaat Ieper op 
het nummer 056/526340.  
Gratis inkom. 
 
 
Uitslagen petanquetornooien: 
 
04 oktober : Meli-melotornooi waarbij 20 Watouse Okra-leden gekoppeld waren aan 
telkens een lid van de Poperingse petanqueclub.  
De derde plaats ging hier naar Gerard Veyer, de tweede plaats naar Walter Lignel en 
de overwinning was voor Marc Mavaut met telkens hun respectievelijke compagnon 
van de Petanquekoppen.  
 
14 oktober : WSO petanquetornooi georganiseerd door de Sportdienst Poperinge 
waarbij 20 duo’s  uit Poperinge, Ieper, Heuvelland, Veurne en Lo-Reninge 
deelnamen. 
De overwinning ging hier naar ons Okra-duo Eric Ameloot- Alain Vandendriessche. 
 
Proficiat aan alle vernoemde Watouse petanquers. 
 


