MAANDBRIEF APRIL 2022
TREFPUNT WATOU

Het wandelseizoen is alweer voorbij. Wij danken de mensen die de planning en
organisatie hiervan op zich hebben genomen, vooral dan onze voorzitster Jacqueline.
Op maandag 4 april wordt het fietsseizoen hervat. We verzamelen aan het
Brennepark.
Ook dit jaar fietsen we in 3 groepen met als begeleiders van
- Groep 1 : Jacqueline Vuylsteker en Magda Huys
- Groep 2 : Marc Mavaut
- Groep 3 ( tempofietsers…..)
Noot : Okra-leden die liever ( blijven) wandelen kunnen dit uiteraard verder doen;
samenkomst zelfde plaats- zelfde uur.
Lentefeest
Op dinsdag 26 april is er ons jaarlijks lentefeest. We starten met de eucharistieviering
om 10.45u in de Sint-Bavokerk. Vanaf 11.30u is er in de Bollaard receptie en maaltijd.
Het menu : Aperitief
Tomatenroomsoep met balletjes
Kalkoengebraad Archiduc
Groentenmengeling en kroketten
Taart en koffie.
Vanaf 14.00u is er muziek met dansmogelijkheid, verzorgd door Mieke D. ( uit
Reningelst).
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, ten laatste tot en met dinsdag 19 april
ofwel via bijgaande inschrijvingsstrook,
ofwel via overschrijving op het OKRA- rekeningnummer BE95 7383 1913 3658 ( met
vermelding ‘ Lentefeest/aantal personen’) .
Prijs : 40 euro per persoon, alle drank(en) gedurende de ganse namiddag inbegrepen.
INSCHRIJVINGSSTROOK LENTEFEEST
bij uw wijkverantwoordelijke in te dienen ten laatste op dinsdag 19 april
Ondergetekende(n) .........................................................................schrijft / schrijven in
voor het lentefeest van 26 april en betaalt / betalen hiervoor ........ x 40,00 euro =
................ euro aan de wijkverantwoordelijke

Kalender
Maandag 04 april
Dinsdag 05 april
Maandag 11 april
Dinsdag 12 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Dinsdag 19 april
Maandag 25 april
Dinsdag 26 april

13.30u
13.45u
13.30u
14.00u

Start fietsseizoen
Grote kaarting en rummikub
Fietsen
Petanque op de terreinen van de Poperingse
Petanquekoppen; inschrijven 13.30u-13.50u
13.30u Bloemschikken ( Carine Notebaert) in de
Bollaart . 14 euro
13.30u Fietsen
13.45u Kleine kaarting en rummikub
13.30u. Fietsen
Lentefeest

Alvast te noteren!
Dinsdag 24 mei : voordracht : Brand en brandwonden , hoe te voorkomen !!
Nadere uitleg volgt in de komende maandbrief.

