
 

TREFPUNT WATOU 

 

         MAANDBRIEF SEPTEMBER  2021   
 

 
We zijn al een beetje opnieuw gestart, maar laten we september 2021 weerhouden als 
onze officiële heropstart, laten we met ons allen hopen en geloven dat dit een 
eenmalige heropstart blijft en dat we terug naar een normaal en vrij leven, in casu 
ook een ‘normaal’ Okra-programma kunnen toeleven. We hopen om jullie massaal 
terug te kunnen zien op zoveel mogelijk aangelegenheden. 
 
Ons programma voor de maand september 2021: 
Maandagen 6-13-20 en 27 september :  fietsen; start om 13.30u op de parking van 

het  Brennepark 
Dinsdag 7 september:  kaarting en rummikub in OC De Bollaard; start om 14.00 u, 
                                      inschr. 13.30u-13.50u 
Dinsdag 14 september: petanque ( Oude Melkerij Poperinge): start 14.00u,  

inschr.  13.30u-13.50u 
Dinsdag 21 september : kaarting en rummikub in OC De Bollaard ; start 14.00u, 
                                     inschr. 13.30u-13.50u 
 
Bemerkingen :   Normaal hadden we op dinsdag 28 september een spreker  

uitgenodigd , die het zou hebben over de ‘ 18-daagse veldtocht van 
    mei 1940’, waaraan menige van ons vaders hebben mee moeten 
   doen, maar we weinig over weten. Jammerlijk is die meneer  
   deze zomer ernstig ziek geworden en heeft hij moeten afzeggen. 

Dit geldt ook voor de spreker die we reeds begin vorig jaar hadden 
geboekt om te komen spreken over de ‘ Watouse kapelletjes’; wij 
hadden hem opnieuw gevraagd voor dinsdag 23 november, maar 
omwille van corona-omstandigheden ziet die mijnheer dat niet 
meer zitten. 
Dus dubbel jammer. 

 
Om mensen die graag een extra kaart-, spel- of/en petanquenamiddag willen beleven 
en de bijhorende gezelligheid, gaan we met het trefpunt Roesbrugge wat samen 
werken en hun programma dienaangaande ( ook bvb. voordrachtnamiddagen) aan 
onze leden kenbaar maken ( en ook vice versa). Wees niet verlegen, maar als je er 
echt zin in hebt, ga er naartoe ( ik persoonlijk doe dat ook voor hun 
petanquenamiddagen). De mensen aldaar zullen je van harte verwelkomen. 
De eerste keer is het wel geraadzaam om je Okra- lidkaart en/of Okra-sport-lidkaart 
mee te nemen. Ook zoals bij ons geldt een mondmaskerplicht bij aankomst en 
verplaatsingen in de zaal ( dus niet vergeten!) 
 
Kaarting- en gezelschapsspelen :  elke 3e vrijdag van de maand in OC Karel De  
                                                           Blauwer; start om 13.45u 
 
 



 
Petanque :  elke 2e en 4e vrijdag van de maand in OC Karel De Blauwer;  

Inschrijven vanaf 13.30u – 13.50u; start om 14.00u 
Bij ‘ goed’ weer is er mogelijkheid om buiten te spelen ( 3 terreinen); 
bij slecht weer of winter wordt er in verwarmde zaal  ( op tapijt) 
gespeeld. 

 
Bijkomende evenementen  ( maar niet door Okra Watou georganiseerd) maar 
daarom niet minder belangrijk ! 
 

 Op 25 november zou er in Dikkebus opnieuw een regionale quiz doorgaan;  
deelname in groepjes van 4 en meerdere groepjes per trefpunt zijn mogelijk; 
verdere info hierover volgt nog. 

 Tempo-fietsers: op 14/09 : rond De Keuneleute, 70 km, start 13.30u parking     
                                              Palingbeek 
                            op 28/09 : De Yzerfrontroute, 70 km, start 13.30u parking  
                                              KVK Westhoek Ieper 

 Lijndansen : lessen OC Den Briel Brielen, telkens op donderdagen van 14 u tot 
16.30u  op 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 16/12 en !! 2 x les in Den Elver 
Elverdinge op 18/11 en 2/12 

 Donderdag 21 oktober : regionale halve dagreis met zingevende inslag. 
Organisatie Okra Ieper. Bezoek aan de Clemenspoort Gent; het is een leef-, 
vormings- en inspiratieproject in Gent met als doel een oase te zijn waar 
pastoraal  betrokken mensen, zinzoekers, twijfelaars… mensen van goede wil 
kunnen thuiskomen. 
Donderdag 21 oktober: afspraak om 13.30u aan achterkant NMBS-station 
Gent-Sint-Pieters. Vervoer: met de trein ( elke deelnemer staat zelf in voor het 
aankopen van het treinticket, seniorenbiljet 7,5 euro heen en terug voor 
65+ers). Inschrijven Okra-secretariaat Ieper 056/526040 of ieper@okra.be. 
Prijs 20 euro Okra-leden inbegrepen koffie-thee- water-taart bij aankomst; 
rondleiding met gids ( 1u), voorstelling Adem Halen ( 1u); broodjes met soep. 
Niet inbegrepen: treinticket en drankje tijdens pauze 
Heenreis: 12.07u Poperinge ( spoor 1) – 13.24 Gent-Sint- Pieters 13.24 (sp. 3) 
Terugreis : 18.31u gent- Sint-Pieters ( spoor 5)- 19.52 u  aankomst Poperinge 

 Woensdag 6 oktober : 14.00u ( deuren open vanaf 13.00u) Maekeblijdezaal 
Optreden van Wendy van Wanten en Jan Wuytens. 
Tickets nog niet beschikbaar, maar geef je naam door aan je Okra-bestuur 
Tickets kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de deur. 

 Kunsttentoonstelling in het pensionaat, Abeleplein 8 
Eerbetoon aan Paula Vulsteke ( vrouw van Emiel Desmytter) die na een 
heftige maar vrij kortstondige ziekte overleed eind verleden jaar. Paula en 
Emiel kwamen bij ons geregeld petanquen. 
Zij was een schilder-kunstenares en haar werken worden tentoon en te koop 
gesteld ( inzamelactie voor Kom op tegen kanker), vanaf zaterdag 25/9 tem 
zaterdag 2/10; van maandag tot vrijdag open van 14 tot 16 u, op zaterdag en 
zondag open van 10 tot 18 u. Een mooie gelegenheid om deze sympathieke 
mevrouw te gedenken en haar werken te bewonderen ! 
 


