MAANDBRIEF JANUARI 2018
TREFPUNT WATOU

Beste leden,
Eerst en vooral wensen wij u en allen die u dierbaar zijn een

gezond, gelukkig en voorspoedig 2018 !
Wij zullen proberen u in 2018 een aangenaam jaar aan te bieden via een waaier aan
boeiende en ontspannende activiteiten.
Quiz
Op dinsdag 23 januari organiseren we de derde editie van de Watouse OKRA-quiz.
De quiz zelf vereist nauwelijks kennis; de nadruk ligt op een gezellig samenzijn.
De deelnemers worden per tafel uitgeloot, zodat je steeds beroep kan doen op je
tafelgenoten om de vragen te beantwoorden.
De quiz gaat door in de parochiezaal en start stipt om 14 uur. Deelnemen kost 6 euro,
drank en spijs inbegrepen. Zie verder inschrijvingsstrook op de keerzijde.
Toneelvoorstelling te Poperinge
Traditiegetrouw speelt toneelgroep Ic Dien een voorstelling uitsluitend voor senioren,
dit op zondag 18 februari 2018 om 14.00u in zaal Oud Vlaanderen te Poperinge.
Het betreft een uitvoering van ‘ Zet an vint’, een vrolijke komedie rond reisbureau
Suffis, haar medewerkers en klanten.
Na de vertoning wordt aan alle aanwezigen koffie met koekebrood aangeboden.
De kaarten voor de voorstelling, koffietafel inbegrepen, kosten 8 euro per persoon
en zijn te verkrijgen bij Bram Brutsaert GSM 0472 97 49 29 , bij Pearle Paul
Lammertijn 057 33 40 32 of bij Jacqueline, onze voorzitster.
Lourdes-reizen 2018
Er worden in juni 2018 terug Lourdes-bedevaarten gepland.
van tot en met
prijs
+ single-toeslag
Per vliegtuig
11 -15 juni
731 euro
100 euro
TGV
11 -16 juni
721 euro
130 euro
autocar
09 -17 juni
1060 euro
220 euro
eigen vervoer
11 -16 juni
360 euro
130 euro
fietsers
05 -16 juni
1731 euro
350 euro
Meer gegevens en inschrijvingsformulieren zijn te bekomen bij het OKRA-bestuur.
Soep op school
Tijdens de warmste week kon er, in een gezellige kerstsfeer, soep gedronken worden
op school. De opbrengst hiervan, zijnde 440 euro , gaat integraal naar het OCMW
Poperinge voor de aankoop van eindejaargeschenken voor kinderen in armoede.
Dank voor de bijdrage en sympathie vanwege onze plaatselijke OKRA-vereniging.

Petanquekampioenen 2017
Bij de dames waren er tot de laatste wedstrijden van december nog 2 kandidates
voor de kampioenstitel , maar finaal haalde Gerda George het van Cécile Antheunes.
Bij de mannen was het een nek-aan-nek-race met 3 en hier werd het op de meet
beslecht met het kleinst mogelijk verschil waarbij Alain Vandendriessche het haalde
voor Rik Sergier en Walter Lignel.
Proficiat aan de winnaars, maar ook dank aan alle deelnemers voor dit spannend
seizoen.
Nieuwe deelnemers/liefhebbers zijn van harte welkom bij de start van het nieuwe
seizoen.
Kalender:
Maandag 08/15/22 en 29 januari
Dinsdag 02 januari

13.30 u.
13.45u.

Dinsdag 09 januari
Dinsdag 16 januari
Dinsdag 23 januari

13.45u.
13.45u.
14.00u.

Wandelen en fietsen
Grote kaarting / Rummikub
Start nieuw seizoen
Petanque / start nieuw seizoen
Kleine kaarting / Rummikub
Quiz

INSCHRIJVINGSSTROOK Okra-quiz
Bij je wijkverantwoordelijke in te dienen vóór woensdag 17 januari 2018
Naam/namen…………………………………………………………………………….
schrijft/schrijven in voor de Okra-quiz van 23 januari en betalen hiervoor
…. x 6 euro = …. euro.

