
TREFPUNT WATOU 

 

         MAANDBRIEF   
 JULI - AUGUSTUS  2020 
 

 
Beste Okra-leden, 
 
hier zijn we dan ( eindelijk) terug met wat mededelingen in verband met 
een heel voorzichtige opstart van activiteiten. 
 
Het fietsen is inmiddels al begonnen sedert half juni; dit gaat naar 
gewoonte door op 
 maandagen 6 – 13 – 20 en 27 juli 
                      3 – 10 – 17 – 24  en 31 augustus 
                     telkens om 13.30u start aan het Brennepark 
  ( 31 augustus was er wel een jaarlijkse fietshappening gepland vanuit 
    Stavele-Westvleteren; wij houden de fietsers ten gepaste tijde op de 
    hoogte) 
 
 Blijf rekening houden met volgende punten : 

- Wie zich ziek voelt, blijf aub thuis 
- Kom niet te vroeg op de afspraak ( 5 à 10 min. vroeger dan de start 

                                                            is ruim voldoende) 
- Blijf afstand houden van elkaar 
- Ook tijdens het fietsen; hou ook de nodige ruimte vrij voor 

tegenliggers en inhalers 
- Snuit je neus niet tijdens het fietsen 
- Bij pech krijg je uiteraard hulp, maar probeer ook dan de nodige 

afstand te houden; de fietsverantwoordelijke heeft gel mee om 
achteraf fiets en handen te ontsmetten. 

 
Ook het petanquen mogen we terug opstarten, wel onder strikte 
voorwaarden : 
 Dus starten wij op dinsdag 14 juli om 14.00u ( ten laatste aanwezig om 
                                                                                                         13.45u ) 
 In augustus wordt dit 11 augustus 
  
Gelieve zich hierbij aan volgende voorwaarden te houden  
 

- Wie zich ziek voelt of wie zich nog te onveilig voelt, komt niet 
- Blijf ten allen tijde afstand houden van elkaar 



- Er wordt bij voorkeur buiten gespeeld. Indien het weer het echter 
niet toelaat , wordt er bijgevolg binnen gespeeld. BINNEN wordt  
altijd een MONDMASKER gedragen, ook al is het louter om naar 
het WC te gaan 

- Ieder heeft zijn eigen cochonetje mee; blijf ook af van de 
petanqueballen van een ander 

- Er wordt geen werpcirkel gebruikt en slechts één en dezelfde speler 
mag de punten kwoteren en het uitslagenbriefje hanteren 

- Er wordt voldoende gel voorzien om na iedere wedstrijd de handen te 
ontsmetten 

- Niemand blijft aan de toog; de bestelling wordt op de toog geplaatst 
en elkeen haalt zijn eigen fles/tas op 

- Als men naar het WC gaat, wordt er gevraagd om handen, 
deurklink, WC-bril met voorziene ontsmettende gel te reinigen. 

 Wij rekenen er op  dat ieder zich aan deze regels houdt, aanvaard ook 
 dat men dit in den treure kan herhalen, maar we hopen dat dit niet van 
 nog lang blijvende duur is. 
 
Andere activiteiten ( kaarten, rummikub, toeristentreintje in juli, 
dagreis in augustus) zijn momenteel niet toelaatbaar/onhaalbaar. 
Wij volgen de adviezen van de Gezondheidsraad van nabij en bij 
nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden houden we U uiteraard zo 
vlug mogelijk op de hoogte. 
Wij wenden jullie vanuit ons bestuur het allerbeste toe en hopen om 
jullie zo vroeg als kan en mag, terug te zien.  


