MAANDBRIEF OKTOBER 2022
Okra Watou

Kalender:
Elke maandag tot en met 17 oktober fietsen, verzameling parking Brennepark ; start
om 13.30u. Vanaf 24 oktober wordt er terug gewandeld, meer uitleg krijg je
aanvankelijk van de wandelgidsen.
Dinsdag 04 oktober
Dinsdag 11 oktober

13.45u.
14.00u.

Dinsdag 18 oktober

13.45u.

Maandelijkse kaarting/rummikub
Maandelijkse petanquenamiddag op de
pleinen van de Poperingse Petanquekoppen;
inschrijven 13.30u tot en met 13.50
Kleine kaarting en rummikub

Dinsdag 25 oktober
Vrijdag 28 oktober

14.00u.
13.30u.

Breughelfeest ( zie verder)
Bloemschikken ( zie verder)

Breughelfeest:
Het jaarlijks Breughelfeest gaat door op dinsdag 25oktober. Aanvang: 14.00u.
Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door accordeonist Rudy Beauprez met zangeres
Kristien.
Naast een gratis tombola kan je ook genieten van patatten met de pele en een
boterham met hesp ofwel paté/hoofdvlees ( gelieve uw voorkeur bij de inschrijving te
vermelden).
Inschrijven ten laatste tot en met dinsdag 18 oktober.
Deelnameprijs 13 euro, drank inbegrepen.
Inschrijfstrook zie verder
Bloemschikken:
Op vrijdag 28 oktober geeft Carine Notebaert weerom een meewerkles
bloemschikken . Deelnameprijs: 15,00 euro. Aanvang: 13.30u.
Belangstellenden dienen vooraf bij de voorzitster Jacqueline Vuylsteker
(057 38 81 54) in te schrijven en dit ten laatste op dinsdag 18 oktober.
Bij inschrijving ontvangen de deelnemers een lijst met mee te brengen benodigdheden
en een ‘modelletje’

Voor geïnteresseerden:
 Jaarbeurs Roeselare ( 1-11 november): op vertoon van je Okra-lidkaart is de
toegang op maandag 7 en woensdag 9 november volledig gratis ipv 7 euro.
Deze 2 dagen zijn er ook extra Okra-activiteiten gepland op de beurs, zoals
lijndans en kookdemo

INSCHRIJVINGSSTROOK BREUGHELFEEST
bij uw wijkverantwoordelijke in te dienen ten laatste op dinsdag 18 oktober
Ondergetekende(n) .........................................................................schrijft / schrijven in
voor het Breughelfeest van dinsdag 28 oktober en betaalt / betalen hiervoor
........ x 13,00 euro = ................ euro.
Voorkeur : Hesp

ofwel

Hoofdvlees/paté

( omkring aub)

Ofwel kan U het bedrag ook overschrijven op het OKRA-rekeningnummer
IBAN BE 95 7383 1913 3658. Gelieve bij de mededelingen te vermelden
‘ Breugelfeest X personen’ ‘ Voorkeur: Hesp ofwel Hoofdvlees/paté’

