
 

TREFPUNT WATOU 

 

         MAANDBRIEF SEPTEMBER  2019   
 

 
Een terugblik op de fietshappening van 19 augustus : 
Dit werd een grandioos succes. Hierbij dank aan alle medewerkers en de weergoden 
die dit mogelijk gemaakt hebben. Wij waren uitermate blij om ruim 270 deelnemers 
te mogen verwelkomen. Bij hun terugkomst in de Bollaard bleef iedereen gezellig 
nakeuvelen bij een frisse pint en een smakelijke barbecue-sandwich. 
 
 
Kalender september : 
Dinsdag 03september:  13.45u. Grote kaarting en rummikub 
Dinsdag 10 september:  13.45u. Petanque 
Dinsdag 17 september:  13.45u. Kleine kaarting en rummikub 
 
Donderdag 19 september        13.30u.       
  De thuisverplegingsdienst werking regio Poperinge en alle deelgemeenten  
  organiseert een infonamiddag  ‘Stop darmkanker’ met als spreker  
  dokter-specialist Thorrez van het Jan Ypermanziekenhuis.  
  Inhoud : het vroegtijdig opsporen van dikke darmkanker en tips voor gezonde      
                  darmen. 
  Waar :   Cafetaria WZC OLV Gasthuis 
  Gratis koffie en versnaperingen 
 
Nog voor geïnteresseerden: 

 ‘ De commerçanten van Roesbrugge en Haringe’: de ‘Westhoek verbeeldt’- 
vrijwilligers van Roesbrugge en Haringe plaatsen de commerçanten van  
hun dorpen in de kijker tijdens hun toonmoment in de kerk van Roesbrugge 
op zondag 1 september van 11 tot 18 u en op maandag 2 september van 11 tot 
16 u. 

 
 ‘ Amour’ : film georganiseerd door Cultuur Poperinge in samenwerking met 

Femma Poperinge. 
De twee gepensioneerde muziekleraars Georges en Anne wonen in Parijs.  
Hun dochter, ook een musicus, woont met haar gezin in het buitenland. 
Op een dag krijgt Anne een herseninfarct. Hierdoor raakt ze aan één k ant 
van haar lichaam verlamd. Dit stelt de relatie tussen Georges, Anne en hun 
dochter behoorlijk op de proef. 
Met o.a. Jean-Louis Trintignant en Isabelle Hupert. 
Dinsdag 24 september om 20.00u in CC Ghybe, St. Annastraat 13. 
Prijs : 5 euro, hapje/drankje inbegrepen. 
 

 
 
 



Te noteren data : 
Donderdag 3 oktober :            14.00u.       Dansinstuif OC Zonnerad Zonnebeke 
                                                                      Tresoriestraat 6 
                                                                      Prijs Okra-lid : 5 euro in voorverkoop 
                                                                        koffie en taart inbegrepen ( inschrijven 
                                                                        ieper@okra.be of 056/526340) 
                                                                        Kaarten aan de deur : 8 euro 
Dinsdag 22 oktober :                                   Breughelfeest 
Maandag 28 oktober :              14.00u.      Regionale kaarting CC Den Briel, Brielen 
Dinsdag 29 oktober :                                   Bloemschikken 
 
Wijzigingen data petanque !! 
  Dinsdag 12 november wordt verzet naar woensdag 13 november 
  Dinsdag 10 december wordt verzet naar woensdag 11 december 
  Dit zal nog herhaaldelijk meegedeeld worden. 
 
 
 
 
 


