
    TREFPUNT WATOU 

 

         MAANDBRIEF NOVEMBER 2022 
 

 
Wandelen of fietsen?: 
Na een erg geslaagd fietsseizoen (met dank aan alle fietsverantwoordelijken!) start op 
maandag 07 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. 
 
Overige kalender november  
Dinsdag 01 november : Allerheiligendag, GEEN Okra-activiteit, maar wel een aantal 
    verschuivingen in het programma, let op hieronder                                   
Dinsdag 08 november :  14.00u : grote kaarting en rummikub, inschr. vanaf 13.30u 
Donderdag 10 november : St. Maartensfeest : lees hierover verder hieronder 
Dinsdag 15 november :  14.00u : kleine kaarting en rummikub, inschr. vanaf 13.30u 
Dinsdag 22 november :  14.00u : petanque op de terreinen van de Poperingse  
                                          Petanquekoppen; start om 14.00u, inschrijven 13.30-13.50u 
Dinsdag 29  november : 14.00u : uiteenzetting door het Wit-Gele Kruis, zie detalls 
                                           verder 
 
Sint en Piet in Watou: 
Het Sint-Maartenscomité nodigt onze Okra-leden heel graag uit voor het feest van de 
Sint op donderdag 10 november  in de parochiezaal vanaf 13.00u waarna de Sint 
verwacht wordt tegen of rond 13.30u. De namiddag wordt overigens feestelijk verder 
gezet met muziek, dans, koffie en een ‘ Watouse speculoostaartje’. 
Deelname is gratis maar je hoeft je wel vooraf in te schrijven en nogal dringend tegen 
1 november ( !), dit ofwel via een briefje in de bus op onderstaande adressen of via 
een respectievelijk telefoontje , bij  
Luc en Rita Bonduelle-Russe, Steenvoordestraat 28, tel. 057/388319 
Bert en Elien Bonduelle-Vandermarliere, Douvieweg 47 tel. 057/363951  
 
Voordracht door het Wit-Gele Kruis : 
Op 29 november nodigen Okra Watou en LDC De Buurtbres het Wit-Gele Kruis uit 
voor een infosessie rond ‘ Eerste hulp bij ongevallen thuis’. Er worden concrete tips 
aangereikt hoe je best hulp verleent in noodsituaties volgens de basisprincipes van 
eerste hulp, hoe je snel en aangepast kan handelen bij bvb. een val, een beroerte, 
brandwonden. Interessant voor ieder van ons, dus verwachten we veel 
belangstellenden. 
Deuren om 13.30u, inkom 3 euro met inbegrip van  koffie en een gebakje. 
Gelieve vooraf in te schrijven, 
 Ofwel door 3 euro over te schrijven via rekeningnr. BE95 7383 1913 3658 
             of via inschrijfstrookje ( zie keerzijde) samen met de betaling af te geven aan je 
               wijkverantwoordelijke 
 Ofwel via LDC De Buurtbres tel 057 346625 of debuurtbres@poperinge.be 
 
 
 



 
 
 
 
En tot slot het minder leuke financiële nieuws ( met de gebruikelijke verhogingen 
maar wij als Okra-Watou zitten daar voor niets tussen) 
Lidgeld 2023 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 
47,00 euro voor een gezin ( 2 of meer personen op hetzelfde adres) en  28,00 euro voor 
een alleenstaande, voor een rusthuisbewoner 11,00 euro en 23,00 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.  
 

Naam en voornaam Lidgeld 
gezin 
€ 47 

Sport 
€ 8 

Totaal 
bedrag 
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Naam en voornaam Lidgeld 
alleenstaan-
de 
€28 

Sport 
€ 8 

Totaal 
bedrag 

    

Betaling kan uiteraard ook via overschrijving op bankrekeningnummer BE 95 7383 1913 
3658 
 
 
 
 
 
 
Inschrijfstrook voor dinsdag 29 november : info-namiddag van het Wit-Gele Kruis 
 
………………………………………………..schrijft in met …….. personen en betaalt 
hiervoor …… X 3 euro = …… euro. 


