
 

         MAANDBRIEF OKTOBER 2021 
 

 
Kalender: 
 
Elke maandag fietsen, verzameling parking Brennepark ; start om 13.30u. 
 
Vrijdag   01 oktober  13.45u        Petanquetornooi De Melkerij  
                                                                      Poperinge, georganiseerd door de Poperingse 
                                                                      Petanquekoppen en de Poperingse sportraad 
                                                                      6 Okra-deelnemers werden uitgenodigd. 
Dinsdag 05 oktober  13.45u. Maandelijkse kaarting/rummikub 
Maandag 11 oktober               13.30u. Sportelpetanquetornooi met ploegen uit 
                                                                       Groot-Poperinge, Groot-Ieper, Groot-Veurne 
                                                                       Heuvelland, Vleteren…..  
                                                                       Organisatie door de Poperingse Sportdienst 
                                                                       Deelname Okra Watou is afhankelijk van de  
                                                                       uitslagen op het tornooi van 1 oktober 
Dinsdag 12 oktober                 13.45u.        Maandelijkse petanquenamiddag in de Oude     
                                                                       Melkerij Poperinge 
Maandag 18 oktober :     Laatste fiets-trip en achteraf drink op  

de Bollaard 
Dinsdag 19 oktober                 13.45u.        Kleine kaarting en rummikub 
Dinsdag 26 oktober  14.00u. Breughelfeest ( zie verder) 
Vrijdag 29 oktober  13.30u. Bloemschikken:  herfstbloemen ( zie verder) 
 
Breughelfeest: 
Het jaarlijks Breughelfeest gaat door op dinsdag 26 oktober.  Aanvang: 14.00u. 
Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door accordeonist Rudy Beauprez en zangeres 
Kristien. 
Naast een gratis tombola kan je ook genieten van een boterham met hesp ofwel 
paté/hoofdvlees. Gelieve uw voorkeur bij de inschrijving te vermelden. 
Inschrijven ten laatste tot en met dinsdag 19 oktober. 
Deelnameprijs 12 euro, drank inbegrepen.  
Inschrijfstrook zie verder 
 
Bloemschikken: 
Op vrijdag 29 oktober geeft Carine Notebaert weerom  een meewerkles 
bloemschikken met als thema “Herfstbloemen”.  Deelnameprijs:  12,00  euro.   
Aanvang: 13.30u. 
Belangstellenden dienen vooraf bij  de voorzitster Jacqueline Vuylsteker  
(057 38 81 54) in te schrijven en dit ten laatste op dinsdag 22 oktober. 
Bij inschrijving ontvangen de deelnemers een lijst met mee te brengen benodigdheden. 
 
 
 
 
 



Zeker nog te noteren evenementen 
 
Donderdag  14 oktober :  Okra-academie 
 Voordracht door de heer professor Johan Swinnen : 
 ‘ De lange tocht : er is hoop in de strijd tegen kanker ‘. 
Prof. Swinnen is hoofd van het labo voor lipidenmetabolisme en kanker aan de KU 
Leuven; hij vertelt het verhaal van zijn eigen zoon Pieter. 
Begin om 14 u 30, deuren open vanaf 14 u in het auditorium van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Heilig Hart te Ieper. Inkomprijs : 6 euro voor Okra-leden. 
Niet op voorhand in te schrijven. 
 
Donderdag 28 oktober : ‘ De mooiste melodieën van de Lage Landen ‘ 
Kursaal Oostende; 14. u, deuren open vanaf 12.30u 
Met o.m. Bart Kaël, Dennie Christian. 
Kaarten en busvervoer bestellen bij OKRA regiosecretariaat Ieper : telefoonnr 
056/526340 of mailadres ieper@okra.be  
Okra-leden 40 euro en toeslag busvervoer 14 euro. 
Bezit van een vaccinatiecertificaat of PCR-test met negatief resultaat ( 48 u geldig) is 
noodzakelijk; vergeet ook uw Okra-lidkaart niet. 
 
 
 
 
 
 
INSCHRIJVINGSSTROOK BREUGHELFEEST  
bij uw wijkverantwoordelijke in te dienen ten laatste op dinsdag 19 oktober 
 
 
Ondergetekende(n)  .........................................................................schrijft / schrijven in 
voor het Breughelfeest van dinsdag 26  oktober en betaalt / betalen hiervoor  
........  x 12,00  euro = ................ euro. 
 
Voorkeur :  Hesp       ofwel       Hoofdvlees/paté            ( omkring aub) 
 
 

 
Ofwel kan U het bedrag ook overschrijven op het OKRA-rekeningnummer 
IBAN BE 95 7383 1913 3658. Gelieve bij de mededelingen te vermelden 
‘ Breugelfeest X personen’  ‘ Voorkeur: Hesp ofwel Hoofdvlees/paté’ 
 
 
 
 
 


