MAANDBRIEF JUNI 2022
TREFPUNT WATOU

Okra-kalender juni 2022
Elke maandag, naar gewoonte en als het weer het toelaat, fietsen en wandelen :
start om 13.30u aan het Brennepark.
Dinsdag 7 juni 14.00u : grote kaarting en rummikub. Inschrijven vanaf 13.30u.
Dinsdag 14 juni 14.00u : petanque op de terreinen van de Poperingse Petanquekoppen
Inschrijven vanaf 13.30u.
Dinsdag 21 juni 14.00u : kleine kaarting en rummikub. Inschrijven vanaf 13.30u
Dinsdag 28 juni : halve dag-REIS ( zie hieronder)
INSCHRIJVINGSSTROOK HALVE DAG-REIS
bij uw wijkverantwoordelijke met betalng in te dienen ten laatste op dinsdag 21 juni
Ondergetekende(n) .........................................................................schrijft / schrijven in
voor de halve dag-reis van 28 juni en betaalt / betalen hiervoor ........ x 45,00
euro = ................ euro aan de wijkverantwoordelijke
Een andere mogelijkheid om in te schrijven kan door betaling via overschrijving op
het Okra- rekeningnummer BE95 7383 1913 3658 met vermelding van de naam/
namen van de in te schrijven personen voor de halve dag-reis.

Halve dag-reis op dinsdag 28 juni 2022
Vertrek op het Marktplein van Watou om 12.30u
We rijden naar Den Ijsbol te Beerst. Dit is een gemengd bedrijf van melkvee, vleesvee
en akkerbouw. Melk van het eigen bedrijf wordt er verwerkt in ijs, wafels, boter en
karnemelk. We krijgen er een rondleiding met aansluitend proeverij van het hoeve-ijs,
koffie en pannekoeken à volonté.
Daarna verhuizen we naar de Oude Kaasmakerij in Passendale voor een bezoek aan
het museum. In dit prachtig stukje erfgoed brengen ze de rijke traditie van het
kaasmaken op een boeiende, interactieve manier opnieuw tot leven en leer je alles wat
je wilde weten over hun KAAS.
Voor de avondstop rijden we verder naar de Hooge Crater ( nabij het park van
Bellewaerde ) waar we tegen 18.30 u aan tafel kunnen voor een dubbele reuze
boerenboterham met kaas, hesp en groentjes.
Omdat ALLES duurder wordt kunnen wij ook niet anders dan een prijs per persoon
van 45 euro te vragen, maar dit rijk-gevuld programma is anderzijds ook die prijs
waard.

