
     TREFPUNT WATOU 

 

         MAANDBRIEF  FEBRUARI 2020  
 

 
 Huwelijksjubilarissen 2020: 
Mogen wij vragen dat koppels die dit jaar  50 of 60 of 70 of nog meer jaren getrouwd 
zijn, dit met huwelijksdatum te willen melden aan iemand van het Okra-bestuur. 
Alvast voor hen nu reeds een hartelijk proficiat ! 
 
Kalender: 
Zondag 02 februari                 09.30u.        St. Bavokerk : H. mis met huisdieren- 
                                                                                                                    zegening  
Maandag 03 februari              13.30u.        Wandelen en fietsen 
Dinsdag 04 februari                13.45u. Grote kaarting en rummikub 
Woensdag 05 februari                                 Wandelen groep + 8km 
Maandag 10 februari              13.30u.        Wandelen en fietsen 
Dinsdag 11 februari  13.45u. Petanque 
Zaterdag 15 februari              10.00u.         Sportabedevaart ( zie hieronder) 
Maandag 17 februari              13.30u.        Wandelen en fietsen 
Dinsdag 18 februari  13.45u. Kleine kaarting en rummikub 
Maandag 24 februari              13.30u.        Regio-wandeling Watou ( zie verder) 
 
Let op !! Wijzigingen kalender maart 
Dinsdag 03 maart : geen kaart- en rummikubnamiddag ( zaal bezet) 
Dinsdag 10 maart : grote kaarting en rummikub 
Woensdag 11 maart : petanque 
Dinsdag 17 maart : geen kaart- en rummikubnamiddag ( zaal bezet) 
Dinsdag 31  maart : kleine kaarting en rummikub 
Dit alles wordt uiteraard nog eens herhaald op de maandbrief voor de maand maart. 
 
Sportabedevaart in de St.Bavokerk Watou op zaterdag 15 februari om 10.00u.   
Het betreft de 78e sportabedevaart en voor de tweede keer gaat dit door in Watou, 
waar onze pastoor al sinds 2007 Sportaproost is voor het bisdom Brugge en West-
Vlaanderen. Het is de  opener van het sportseizoen en tevens herdenking van alle 
overleden sportlui en bestuursleden van sportverenigingen.  
Dezelfde voormiddag is er fietswijding aan De Bollaard, waar de fietsen vanaf 08.00u 
gestald kunnen worden en onder permanent toezicht blijven. Omwille van de 78e 
sporta-bedevaart verwachten we ook minimaal 78 te wijden fietsen….. 
Na de mis wordt er in De Bollaard  soep met broodje(s) geserveerd.  
 
Voor geïnteresseerden 
 

0 Lijndans in Den Briel te Brielen : telkens op donderdagnamiddag van 
14.00u tot 16.30u; 2 euro/les; of beurtenkaart 10 + 1 gratis =20 euro 
Data  09 en 30/01; 06 en 20/02 ( Elverdinge); 12 en 26/03; 02 en 30/04.  
14/05; 11/06; 01/07 
 



 
 

     0   Toneelvoorstelling Ic Dien: 
   
    Traditiegetrouw is er een speciale namiddagvoorstelling uitsluitend voor senioren  
    op zaterdag 28 maart 2020 om 14.00u in CC Ghybe te Poperinge. De deuren gaan  
    open vanaf 13.15u.  
    Het betreft een hilarische komedie getiteld ‘ Van kwaad naar erger’ …  
    Na de voorstelling is er koffietafel met taart. 
    Kaarten aan 9 euro per persoon ( koffietafel inbegrepen) zijn te bekomen bij  
    Bram Brutsaert GSM 0472 97 49 29 of via uw Okra-wijkverantwoordelijke 
    ( ten laatste tot en met 10 maart)    
 

0 Okra-academie: 
‘ Over Palestina en het Jodendom’ : uiteenzetting door Katrien Seynaeve 
Donderdag 13 februari om 14.30u in het auditorium van het P.Z. het  
H. Hart, Poperingseweg 16, Ieper 

 
Regio-wandeling Watou : 
 
Dit gaat door op maandag 24 februari; inschrijving en start in De Bollaard 
tussen 12.30u en 14.30u. 
Inschrijvingsgeld : Okra- en Okra-sportlid 1 euro 
                                 Okra-lid 1,5 euro 
                                 Niet-lid 2 euro 
Iedereen krijgt de te volgen weg met plan en nadere beschrijving mee. 
Drie lussen van respectievelijk 5 km/ 8,4 km en 10,5 km over goed begaanbare 
wegen ( beton en tarmac). 
Elke wandelaar krijgt een wafel mee om de inwendige mens onderweg te versterken. 
Wij  hopen op een heel talrijke opkomst. 

 
 


