
    TREFPUNT WATOU 

 

      Berichtgevingen ivm de corona-tijden 
 

 
Beste Okra-vrienden, bij deze willen wij U graag zo goed als mogelijk op de hoogte  
houden rond maatregelen die ons als vereniging aanbelangen. 
 
De beslissingen van de Veiligheidsraad , op 7 mei, vertaald naar de Okra-leden. 

- Vanaf 10 mei mag je 4 personen ( ook kinderen) bezoeken of uitnodigen, maar 
die 4 personen mogen dan, buiten jou, enkel nog 3 andere personen bezoeken of 
uitnodigen. De maatregelen als anderhalve meter afstand houden, niet samen 
komen als je ziek bent, blijven uiteraard behouden. Het best zie je mekaar ook 
buiten in de tuin, op je terras. 

- Met groepen samen komen in een zaal ( feesten, kaarten, dansen, rummikub,..) 
is nog niet toegelaten, voorlopig althans tot eind juni. Begin juni zal de 
Veiligheidsraad verduidelijking geven over ‘ meerdere mensen in één ruimte’ 

- Sport-activiteiten via Okra-sport. 
0 in een zaal : niet toegelaten 
0 in openlucht : lopen, fietsen, wandelen en andere sporten zonder contact  
   mogen met maximaal 2 andere personen die niet tot hetzelfde gezin behoren. 
   Petanque in openlucht ( en onder de vleugels van Okra-sport) zou mogen  
   onder volgende voorwaarden : 
     één tegen één spelen 
     tussen elk terrein een terrein open laten; dit zou bvb. zeggen dat in Poperinge 
     er maximaal 10 mensen op mogen  
     men mag niet aan elkaars petanqueballen komen,   
     elkeen gebruikt zijn eigen cochonetje, je mag geen scores aanduiden, je moet    
     van ieder ander altijd anderhalve meter afstand houden, je mag niet gaan  
     zitten en onmiddellijk na afloop de terreinen verlaten. 
   Dus momenteel  : voor ons niet zinvol, niet realistisch. 

-  Op 18 mei volgden nieuwe aangepaste adviezen 
Fietsen mag in groep tot max. 20 mensen, dit wel onder strikte voorwaarden 
 Per groep moet er een corona-verantwoordelijke aangesteld zijn die deze 

voorwaarden in het oog houdt 
 Kom samen maximaal 10 minuten voor vertrek en blijf op afstand, raak ook 

niet elkaars materiaal ic fiets aan 
 Blijf ook tijdens het fietsen de anderhalve meter afstand bewaren, ook tav 

tegenliggers of fietsers die jullie inhalen 
 Snuit je neus niet al fietsend en gebruik best papieren zakdoeken. 
 Café’s zijn nog niet open; neem je eigen drank mee, versnapering voor 

onderweg; deel niet uit aan anderen. Je mag weliswaar een stop voorzien 
maar je mag nergens gaan neer zitten. 

 Bij pech is hulp uiteraard aangewezen maar blijf afstand respecteren en 
neem ontsmettende gel mee om materiaal, handen,… te desinfecteren. 

 Bij terugkomst dient iedereen onmiddellijk huiswaarts te keren. 
 
 
 



 
Voorlopig wordt er bij ons nog niet opgestart omdat er aangegeven wordt dat 
velen het niet zien zitten om zonder drank- noch plaspauze een fietsrit aan te 
vatten. Bij de heropening van de café’s zal dit dan wel kunnen; wij houden jullie 
uiteraard zo vlug als mogelijk op de hoogte. 
Nog een bijkomende bemerking : iedere gemeente heeft, ondanks de positieve 
beslissing van de veiligheidsraad, de bevoegdheid om sportactiviteiten in groep , 
te verbieden op hun grondgebied. 
Volgende gemeenten laten dit wel toe : Poperinge, Mesen, Heuvelland, Vleteren. 
Onderstaande gemeenten hebben nog geen antwoord gegeven of zijn dit nog aan 
het onderzoeken : Alveringem, Ieper, Zonnebeke, Langemark, Wervik. 
Wij volgen dit verder op. 
 
Petanque : de condities blijven dezelfde als die van 7 mei, dus voorlopig wordt 
er ( nog) niet opgestart. 
 

- Dagreizen : 
In groep reizen is nog niet mogelijk tot eind juni voorlopig. Dus onze halve 
dagreis gaat niet door.  
 
Na iedere Veiligheidsraad volgen er meer genuanceerde adviezen . Wij houden 
jullie   op de hoogte. Met het maandmagazine op het einde van deze maand 
willen wij ook een papieren versie aan iedereen bezorgen, zodat de mensen die 
geen computer hebben op die manier ook op de hoogte blijven. 

 
Belangrijk is en blijft dat we ons voorzichtig en veilig gedragen voor onszelf en voor de 
anderen en de moed blijven opbrengen om dit vol te houden. 
Veel dank hiervoor, veel sterkte en veel groetjes van ons voltallig Okra-bestuur want 
wij blijven aan jullie denken. 
 
Het Okra-magazine dat eind deze maand aan jullie wordt bezorgd zal een 
zomernummer worden dat geldt voor de maanden juni, juli en augustus. 

 


