MAANDBRIEF APRIL 2018
TREFPUNT WATOU

Het wandelseizoen is alweer voorbij. Elke maandagnamiddag was er een grote
opkomst, niet enkel van liefhebbers uit Watou maar ook vrienden uit naburige
gemeenten. Wij danken alle wandelverantwoordelijken voor de organisatie en ook de
losse medewerkers die één of meerdere wandeltochten uitstippelden.
Op maandag 9 april wordt het fietsseizoen hervat. Voorlopig verzamelen we nog elke
maandagnamiddag om 13.30u op de parking van het Brennepark ( toegang via de
Douvieweg).
Ook dit jaar fietsen we in 3 groepen met als begeleiders van
- Groep 1 :
Jacqueline Vuylsteker en Magda Huys
- Groep 2 :
Michel en Monique Defever- Geldof
- Groep 3 :
Marc Delannoye
Noot : Okra-leden die liever ( blijven) wandelen kunnen dit uiteraard verder doen;
samenkomst zelfde plaats- zelfde uur.
Tijdens de zondagmis van 1 april ( 09.30u) worden alle OKRA-leden, familie en
vrienden uitgenodigd voor de fietszegening in de Sint-Bavokerk. Om diefstal te
vermijden kunnen de fietsen in de kerk geplaatst worden.
Lentefeest
Op dinsdag 24 april is er ons jaarlijks lentefeest. We starten met de eucharistieviering
om 11.15u in de Sint-Bavokerk. Vanaf 12.00u is er in de parochiezaal receptie en
maaltijd, om 14.00u gevolgd door het muzikaal optreden van Johny Clarysse. We
hopen dat iedereen een mooie dag mag beleven. Vooraf inschrijven is noodzakelijk,
ofwel via bijgaande inschrijvingsstrook, ofwel via overschrijving op het OKRArekeningnummer BE95 7383 1913 3658 en dit ten laatste op dinsdag 17 april.
Opening nieuwe Bollaard op vrijdag 27 april :
Zoals reeds werd gemeld in de vorige maandbrief is er vanaf 15.00u vrije inkijk in en
rond de nieuwe zaal. Er is doorlopende animatie ( spelen, muziek, workshops,
optredens, boogschieten, tafeltennis,….) door de plaatselijke verenigingen. Om 19.00u
start de officiële opening, gevolgd door receptie ( gratis hapjes en drankjes) om vanaf
21.00u over te gaan in een fuif met D.J. Ieder OKRA-lid is er van harte welgekomen.
Kalender
Zondag 01 april ( Pasen)
Dinsdag 03 april
Maandag 09 april
Dinsdag 10 april
Maandag 16 april
Dinsdag 17 april
Maandag 23 april
Dinsdag 24 april
Vrijdag 27 april
Maandag 30 april

09.30u
13.45u
13.30u
13.45u
13.30u
13.45u
13.30u.
13.30u.

Fietszegening in de kerk
Grote kaarting en rummikub
Start fietsseizoen
Petanque
Fietsen
Kleine kaarting en rummikub
Fietsen
Lentefeest
Opening nieuwe Bollaard
Fietsen

Alvast te noteren!
Dinsdag 22 mei
Dinsdag 29 mei
Dinsdag 26 juni
Dinsdag 28 augustus

15.00u
14.00u

Bedevaart St. Sixtus met achteraf een boterham
met groenten in ‘ De Strooien Hen’
Demonstratie Eerste Hulp Bij Ongevallen met o.m.
het gebruik van een AED- toestel ( defibrilator)
Halve dagreis
Dagreis

Meer details en uitleg volgen in komende maandbrie(f)(ven)
INSCHRIJVINGSSTROOK LENTEFEEST
bij uw wijkverantwoordelijke in te dienen ten laatste op dinsdag 17 april
Ondergetekende(n) .........................................................................schrijft / schrijven in
voor het lentefeest van 24 april en betaalt / betalen hiervoor ........ x 28,00 euro =
................ euro cash aan de wijkverantwoordelijke
Ofwel wordt betaald via overschrijving op het OKRA-rekeningnummer
BE95 7383 1913 3658 met vermelding ‘ Lentefeest’
Belangrijk in verband met bijgaande inlichtingenfiche
Omdat alle OKRA-leden over gans Vlaanderen voortaan via de computer
geregistreerd worden, doen wij volgende navraag bij iedereen :
bijgaande inlichtingenfiche is een papieren afdruk van de gegevens die
momenteel in de computer ingegeven zijn; vindt u
- dat deze gegevens volstaan, dan hoeft u niets te doen
- dat deze gegevens onjuist of onvolledig zijn of dat bepaalde info overbodig is,
gelieve dit dan schriftelijk aan te passen op de fiche en aan de
wijkverantwoordelijke terug te bezorgen.
Met dank voor uw begrip en medewerking.
Tenslotte nog dit en dan speciaal voor de dansfanaten
Er zijn dansmogelijkheden :
Op maandagnamiddag :
wekelijks in Brielen en in Woesten
tweewekelijks in Dranouter
Op woensdagnamiddag :
wekelijks in Ieper-centrum
Op dinsdagnamiddag :
wekelijks in Poperinge, Reningelst en Stavele
Op vrijdagnamiddag :
wekelijks in Krombeke en Westouter
Je bent er van harte welkom. Maar best vooraf het plaatselijk OKRA-trefpunt
contacteren.

