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Beste Okra-leden, 
 
Het lijkt ons weer het moment om terug aan te pikken bij onze ‘ gewone’ 
manier van doen en daarbij vooral te hopen dat het miserabel coronabeest 
voorgoed van de baan is. Onze inentingen zullen ons daar heel zeker 
tenvolle tegen bestand maken. 
 
Het fietsen : is sinds enkele weken terug van start gegaan. We mogen weer 
een terrasje doen onderweg. Vergeet toch niet uw mondmasker alsnog mee 
te nemen, want dit blijft voorlopig nodig om bvb.  binnen , in cafés, je te 
verplaatsen. 
Nieuwe fiets-liefhebbers zijn en blijven steeds welkom; een Okra-
sportverzekering is wel noodzakelijk ! 
We vergaderen elke maandagnamiddag rond 13.20 u op de parking aan 
het Brennepark (  ook ingang school ) om te starten om 13.30u. 
Er zijn 3 fiets-groepen: 
- Een groep onder begeleiding van Magda en Jacqueline, goed voor een 

totale afstand van 20 à 25 km ( met halverwege dus een tussenstop) 
- Een groep onder begeleiding van Marc en Luc, goed voor 30 à 40 km. 
- Tenslotte een groep onder begeleiding van Patrick, goed voor ca 50 km. 

Hierlangs dan ook een extra dank aan vermelde begeleiders, niet enkel 
voor die begeleiding tijdens, maar ook het plannen vooraf. 
 
Kaarten en rummikub : wij starten op dinsdag 6 juli ! 
Mondmasker is verplicht tijdens het binnen komen en algemeen bij het 
verplaatsen. Voor elk spel worden de handen ontsmet; dit wordt ook 
gedaan na het snuiten van de neus, hoesten, niezen en na WC-bezoek. 
Wij zorgen voor het ontsmetten van tafels, stoelen, kaart- en rummikub-
gerief. 
 
Petanque : Er is opstart op dinsdag 13 juli in onze vertrouwde plek van de 
Poperingse Petanquekoppen , Duinkerkestraat Poperinge. 
Start om 14u, inschrijven vanaf 13.30u tot 13.55 u. 
Inleg 2 euro; 3 partijen waarbij medespeler(s) en tegenstrevers steeds 
willekeurig door de computer worden uitgeloot. Wie de 3 partijen wint, 
krijgt het inleg-geld terug. Ook hier zijn nieuwe leden heel erg welkom, 



maar er wordt bij een eerste inschrijving wel gevraagd naar de Okra-
sportlidkaart  ( als bewijs van sportverzekering). 
 
Dus : kalender voor de zomermaanden juli en augustus: 
Elke maandagnamiddag om 13.30u fietsen 
Dinsdag 6 juli : kaart- en rummikubnamiddag 
Dinsdag 13 juli : petanque 
Dinsdag 20 juli : kaart- en rummikubnamiddag 
Dinsdag 3 augustus: kaart- en rummikubnamiddag 
Dinsdag 10 augustus : petanque 
Dinsdag 17 augustus : kaart- en rummikubnamiddag 
 
Dit kan nog aangevuld worden; in dat geval volgt een rondschrijven. 
 
Wij zijn ook aan het informeren en afspreken rond een paar 
voordrachten, waaronder dat wat uitgesteld werd over onze ‘ kapelletjes’. 
Data staan nog niet vast, maar allicht worden die voordrachten gepland in 
september en november. 
 
Verder gaan door, en allicht op volgende data : 
Ons Breugelfeest ( 26 oktober ?) 
Het Sint-Maartensfeest ( woensdag 10 november) 
Het kerstfeest ( dinsdag 21 december) 
 
Op maandag 30 augustus organiseert trefpunt Elverdinge een regionale 
fietstocht. Meer details hierover hebben we momenteel niet tot onze 
beschikking, maar we beloven dat die in de loop van deze 
vakantiemaanden nog volgen. 
 
Tot slot een oproep ! 
Mogen wij vragen dat wie verleden jaar OF dit jaar 50 of 60 jaar is 
getrouwd, om dit aan iemand van het bestuur te willen melden, gezien het 
feit dat we die informatie niet meer van stad Poperinge mogen noch 
kunnen krijgen. Doen aub !! 
 
Wij hopen maar geloven ook in een definitieve heropstart en dat we nog 
heel veel mooie momenten mogen beleven. Hou jullie goed en hou ook de 
moed er in !! 


