MAANDBRIEF NOVEMBER 2021
TREFPUNT WATOU

Wandelen of fietsen?:
Na een erg geslaagd fietsseizoen (met dank aan alle fietsverantwoordelijken!) start op
maandag 08 november het wandelseizoen opnieuw.
Er start alvast een groep voor een wekelijkse wandeling van 4 à 5 km. met een
tussenstop. Andere groepen ( met wandelverantwoordelijke) zijn van harte welkom.
Vergadering op het marktplein Watou vanaf 13.20u, eerste stap om 13.30u.
Sint-Maartenfeest:
Het sint-maartencomité doet opnieuw een beroep op Okra voor de organisatie van het
Sint-Maartenfeest.
Datum: dinsdag 09 november . Aanvang: 14.00 uur. Locatie : de Bollaard.
Deelnameprijs: 10,00 euro. Muzikale omlijsting door The Jackees ( zang , accordeonen dansmuziek).
De Sint en de Pieten komen omstreeks 15 u. op bezoek.
Er komen Sintmaartenskoeken en koffie op tafel.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk , ofwel via inschrijvingsstrook ( zie keerzijde)
ofwel via overschrijving op rekeningnummer BE 95 7383 1913 3658 met vermelding
‘Sint-Maartensfeest’.
Niet OKRA-leden zijn eveneens van harte welkom ; zij kunnen telefonisch inschrijven
bij Jacqueline Vuylsteker ( tel. 057 38 81 54 )
Let op !! Mondmasker is bij aankomst en verplaatsing in de zaal ( WC,…) noodzakelijk.
Lidgeld 2022 en sportverzekering:
In de loop van november-december komen de wijkverantwoordelijken bij u op
bezoek met de vraag het okralidmaatschap te vernieuwen. Het lidmaatschap kost
43,00 euro voor een gezin ( 2 of meer personen op hetzelfde adres) en 26,00 euro voor
een alleenstaande, voor een rusthuisbewoner 11,00 euro en 21,00 euro voor een
OKRA-sympatisant ( - 55 jarige). Wie een sportverzekering wenst, betaalt hiervoor
8,00 euro extra. De meeste ziekenfondsen betalen het lidgeld van OKRA-SPORT
terug, dit in het begin van het volgend jaar.
Overschrijven kan ook, via bankrekening BE95 7383 1913 3658 van Okra Watou
met vermelding ‘ lidgeld OKRA, evt. OKRA-SPORT’.
Bijleden uit andere trefpunten dienen te Watou geen inschrijvingsgeld te betalen.
Kalender:
Dinsdag 02 november
Maandag!! 08 november
Dinsdag 09 november
Maandag 15 november
Dinsdag 16 november
Maandag 22 november
Maandag 29november

13.45u.
13.45u.
13.30u.
14.00u.
13.30u.
13.45u.
13.30u.
13.30u.

Kaarting en rummikub
Maandelijkse petanquenamiddag
Start wekelijks wandelen
Sint-Maartenfeest
Wandelen
Kaarten en rummikub
Wandelen
Wandelen

Voor geïnteresseerden :
 Okra-academie : op 18 november om 14.30u in het PZH. Hart Ieper :
Ludwig van Beethoven; 6 euro
 Film-academie : Stadsschouwburg Vandepereboomplaats Ieper
Donderdag 4 november 14 u. : Cléo
Donderdag 9 november 14 u. : Mustang
Telkens 5 euro; meer info op dienstencentra@ieper.be of 057/203778.
Via mail ( alain.vandendriessche1@telenet.be) kan je van mij voor de 3 genoemde
zittingen/voorstellingen ook bijkomende info krijgen, indien gewenst.

INSCHRIJVINGSSTROOK SINT-MAARTENFEEST
bij uw wijkverantwoordelijke in te dienen ten laatste op dinsdag 02 november.
Ondergetekende(n) .........................................................................schrijft / schrijven in
voor het sint-maartenfeest van dinsdag 09 november en betaalt / betalen hiervoor
........ x 10,00 euro = ................ euro.

Naam en voornaam

Lidgeld
gezin
€ 43

Sport
€8

Totaal
bedrag

Lidgeld
Sport
alleenstaan- € 8
de
€26

Totaal
bedrag

OF OF OF
Naam en voornaam

Beide inschrijvingen/betalingen kunnen uiteraard ook via overschrijving op
bankrekeningnummer BE 95 7383 1913 3658

