
      TREFPUNT WATOU 

 

         MAANDBRIEF  MAART 2020    
 

 
 
Kalender voor komende maand : pas op voor vermelde wijzigingen !! 
 
Maandagen 02, 09, 16 , 23 
en 30 maart:      13.30u.        Wandelen en fietsen    
Dinsdag 10 ( ipv 03) maart!: 13.45u. Grote kaarting en Rummikub 
Woensdag 11 ( ipv dinsdag 
10 ) maart !:   13.45u. Petanque 
Dinsdag 24 maart:                    14.00u.        ‘ Waar men gaat langs Vlaamse wegen….’ 
                                                                         ( zie hieronder) 
Dinsdag 31 ( ipv 17) maart ! 13.45u. Kleine kaarting en Rummikub 
 
‘ Waar men gaat langs Vlaamse wegen…..’: 
   Spreker Valentin Degrande bracht in 2008  7 ( zeven!) boekdelen uit waarin hij  
   ruim 2700 kapelletjes in West-Vlaanderen integraal beschrijft en fotografeert. 
   Boekdeel 3 betreft regio Ieper ( 572 blz !) met zijn 508 kapelletjes, waarvan er 
   38 zich op grondgebied Watou bevinden. 
   Het betreft ( volgens beoordelingen van andere Okra-trefpunten) een boeiende  
   voordracht met gevarieerde informatie, verhalen, legendes, vroegere gewoonten, 
   levensechte ontmoetingen dankzij ‘ de kapel’, begeleid door tientallen beelden  
   uit de streek en andere illustraties. 
   Dinsdag 24 maart om 14.00u in De Bollaard, gelieve tijdig aanwezig te zijn. 
   Duur : 2  x 3 kwartier met een tussenpauze van een half uur. 
   Inkomprijs : 6 euro , vooraf ( zie inschrijfstrook) in te schrijven, ten laatste tot 
   en met vrijdag 20 maart. 
   Begrepen in de inkomprijs: koffie met gebak en één gratis consumptie. 
 
Te noteren : 
 
 Tempofietsen : van maart tot oktober zijn er maandelijks 2 ritten, in principe de 

2e en 4e dinsdag van de maand. Gemiddelde snelheid : ca 22 km/u. 
Ritten maart: 
10 maart:  Rondom Bailleul 60 km ; start Kemmel Dries. 
   Info:  Bernard Duplacie 0497/592502 
24 maart:  Lentetoer 70 km ; start Krombeke kerk. 
   Info:  Guido Vanderhaeghe  0475/371670 

 
 Donderdag 12 maart ( GC De Bundel Iepersestraat 52B Moorslede) : 

‘ Zijn we niet gelukkig : theatermonoloog over waar ouderen wereldwijd van  
dromen; 14.30u : welkomstwoord . 
Vooraf inschrijven ( 1 euro) via ieper@okra.be ofwel 056/526340. 
 

 



 Dinsdag 28 april : vanaf 10.45 u : Lentefeest met eucharistieviering, maaltijd en 
muzikaal optreden. 

 
 Dinsdag 26 mei : bedevaart St.-Sixtus. 

 
 Donderdag 28 mei : 10 u. : Senior-games 

09.15u.  Inschrijven vanaf 09.15 u in de bowling met gratis welkomstkoffie. 
   Keuze voormiddag : bowling, zwemmen, wandelen, fietsen. 
      Er wordt gefietst in 2 groepen, enerzijds een trage(re) groep,  
   anderzijds een groep tempofietsers 
12.15 u.:  Lunchpakket met 3 belegde broodjes en tas soep in de bowling 
13.30u.:  Start namiddagprogramma met keuze uit:   
   Zeker terug  bowling, zwemmen. 
   Verdere keuzes worden nog nader bekeken ( meer nieuws hierover 
   in volgende maandbrieven). Men denkt o.m. aan boogschieten op 
   de liggende  wip, ook aan koppeldans.  
   Zowel voor boogschieten als koppeldans  wordt uitdrukkelijk   
   gevraagd dat kandidaten-geïnteresseerden dit willen melden aan het 
   Okra-bestuur, dat op haar beurt aantallen en namen doorgeeft  aan 
   de organisatie van de senior-games. 
  16.u. :   Gezellig samenzijn met één gratis consumptie 

         Nadien is er mogelijkheid om mee aan te schuiven voor een  
   barbecue. 
       
 
 Vrijdag 10 juli : kermiskaarting Poperinge. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
    
 

 Uiteraard   kan er ook ingeschreven worden via overschrijving op rekeningnummer 
     BE 95 7383 1913 3658  met vermelding : x personen voor ‘ Waar men gaat langs      
     Vlaamse wegen….’ 
   

  
‘ Waar men gaat langs Vlaamse wegen….’ : dinsdag 24 maart om 14.00u. 
  
Ondergetekende …………………………………………….schrijft in voor 
 
…… personen en betaalt hierbij  6 euro x …. = …….. euro contant aan de 
 
wijkverantwoordelijke, ten laatste op vrijdag 20 maart 
  


