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

gezond en gelukkig 2020 ! 
Wij zullen terug proberen om u in 2020 een aangenaam jaar aan te bieden via een 
waaier aan boeiende en ontspannende activiteiten. 
 
Kampioenen , koninginnen en koningen 2019 !! 
 
Petanque:  
Walter Lignel is de algemeen kampioen van 2019. De vrouwelijke kampioene is 
dit jaar Lieve Igodt. 
 
Kaarting : 
De kampioenen 2019 zijn al sedert november gekend: algemeen kampioene werd 
Nadine Behaeghel en bij de mannen was de titel weggelegd voor Patrick 
Vanacker. 
Op 3 december was er dan de koningskaarting : hier werden Erna Versavel en 
Guido Phlypo koningin en koning. 
 
Rummikub: 
Ook hier was de algemene kampioene 2019 al in november gekend, nl. Hilda Huys. 
Op 3 december kroonden Liliane Fioen en Alain Vandendriessche zich tot 
koningskoppel. 
 
Proficiat aan alle kampioenen en  koning(inn)en , maar ook dank aan alle deelnemers 
voor dit spannend seizoen. 
 
Kalender januari 2020 
Maandag 06/13/20 en 27 januari   13.30 u.  Wandelen en fietsen; samenkomst op het  
                                                                          Marktplein 
Dinsdag 07 januari          13.45u.    Grote kaarting / Rummikub 
           Start nieuw seizoen 
Donderdag 09 januari                     14.30u.   ‘ Tralie-mama’s’ ( zie verder) 
Dinsdag 14 januari          13.45u.     Petanque / start nieuw seizoen 
Dinsdag 21 januari          13.45u.     Kleine kaarting / Rummikub 
Dinsdag 28 januari                          14.00u.    Optreden van de Jaekees ( zie verder) 
Donderdag 23 januari                     17.30u.    Nieuwjaarsreceptie Poperingse senioren 
                                                                              ( zie verder) 
 
 
 
 



 
 
 
Tralie-mama’s : 
Sabine Devos ( gewezen TV-presentatrice en auteur van het gelijknamige boek) zorgt 
voor een unieke blik achter de schermen van een wereld vol geheimen en nog nooit 
vertelde verhalen van gevangen mama’s, hun begeleiders, directies en psychologen. 
Organisatie : Okra-academie. 
Donderdag 09 januari om 14.30u in het auditorium van het Heilig Hart 
Poperingseweg te Ieper. 
 
Nieuwjaarsreceptie Poperingse senioren : 
Donderdag 23 januari 17.30u. De Kouter Poperinge . Bij interesse gelieve uw naam 
op te geven, uiterlijk tegen 15 januari,  bij onze voorzitster Jacqueline  
 
Optreden van de Jaekees op dinsdag 28 januari om 14.00u. in De Bollaard. 
Zang, dans en sketches. Inkom 11 euro alles inbegrepen ( koffie, taartstuk, drank) 
Inschrijven via uw wijkverantwoordelijk met onderstaande inschrijfstrook ofwel 
via overschrijving op OKRA-rekeningnr. BE95 7383 1913 3658 met vermelding 
‘ dinsdag 28 januari ‘ 

 
 
Te noteren data : meer info in volgende maandbrieven 
 
Zaterdag 15 februari : Sporta-bedevaart; fietszegening Watou Bollaard. 
Maandag 24 februari : regio-wandelingen Watou 
Dinsdag 10 maart : senioren-namiddag in de Ghybe met de toneel-voorstelling 
                                        ‘ Oude koeien aan de Costa del Sol’ 
Dinsdag 24 maart : ‘ Waar men gaat langs Vlaamse wegen’ : voordracht/voorstelling 
                                    door Valentin Degrande ( auteur van het gelijknamige boek) 
 
Soep op school : opbrengst 
Tijdens de warmste week kon er, in een gezellige kerstsfeer, soep gedronken worden 
op school. De opbrengst hiervan, zijnde 330 euro , gaat integraal naar  een school-
werking in Burundi ( via Cécile Camerlynck). 
Dank voor de bijdrage en sympathie vanwege onze Okra-leden. 
 
 

Inschrijfstrook voor dinsdag 28 januari om 14.00u. 
 
Ondergetekende …………………………………………………….schrijft in voor  ……. 
 
 
persoon/personen en betaalt hiervoor aan de wijkverantwoordelijke 
 
 
11 euro X ……..= ………….euro 
 

 


