
  

    TREFPUNT WATOU 

 

         MAANDBRIEF NOVEMBER 2020 
 

 
Beste Okra-vrienden, 
 
Corona, Covid-19.. het blijft ons doen en vooral ons laten bepalen. De maatregelen 
worden alsmaar en terecht strenger, we gaan ook letterlijk de donkerste en kortste 
dagen van het jaar in. Maar we laten onze moed niet zakken, we moeten erdoor en ook 
er over. En dat kan maar lukken als we ons aan de strikte maatregelen houden, heel 
goed voor ons eigen zelf zorgen en hopen maar dat de anderen dat ook doen ( maar dat 
hebben we niet in ons handen).  Dus bijten we nog maar eens op de rest van ons 
tanden en maken er het beste van, maar ieder gaat op zichzelf zijn aangewezen want 
ook Okra mag de komende maand niks organiseren. 
Dus gaat ieder voor zichzelf moeten proberen om de tijd aangenaam door te komen. 
Ik zou zeggen : 
- Sluit je niet op, maar kom buiten ( kans dat je een gelijkgestemde tegen komt en 

een praatje kunt slaan ‘ op afstand’ ) en probeer zoveel mogelijk te blijven  
bewegen, want buitenlucht en bewegen zijn nog altijd de beste virus-vijanden 

- Lees de krant helemaal uit en nog andere boekskes en probeer maar eens die 
sudoku’s en rare kruiswoordraadsels  

- Doe wat je graag doet of ga eens op zoek naar een nieuwe bezigheid wat misschien 
voor jou ook een nieuwe aangename ontdekking wordt 

- Zet de radio een keer meer aan 
- Ook de TV; voor de koersliefhebbers is er momenteel nog de Ronde van Spanje en 

vanaf zaterdag aanstaande resteren er nog 3 fantastische bergritten. Indien dit je 
minder interesseert,  het landschap is er ook prachtig , het zal je wel geen 
vakantiegevoel geven want het weer is er niet beter dan hier. Of ontdek er een 
ongekende TV-serie of herhaling van iets wat je nog niet gezien had. 

 
Dus mogelijkheden genoeg, maar je moet zelf op ontdekking gaan en maak er het 
beste van, laat het niet aan je hart komen. 
 
De komende maand november kunnen noch mogen wij GEEN samenkomsten hoe 
dan ook organiseren. Het enige wat verleden maand nog kon ( petanquenamiddag op 
13 oktober) valt nu  op 10 november ook weg, gewoon omdat het te riskant wordt. 
Trouwens ook de Petanquekoppen van Poperinge hebben hun zaal gesloten tot en 
met 15 november. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Het is momenteel wel niet het moment om over lidgelden en dergelijke te praten. Wij 
proberen vanuit Okra Watou de pil wat te verzachten door voor ieder lid 10 euro uit 
de kas bij te passen. Dat is zeker nog niet in verhouding tot wat we jullie in het 
afgelopen jaar hebben kunnen aanbieden, maar wat we nu aan lidgelden aanrekenen 
moeten me sowieso doorstorten naar de hogere Okra-échelons. Dus sorry, we kunnen 
niet méér doen. 
Het is wel zo dat onze bestuursleden nog niet deur-aan-deur mogen gaan ( en 
misschien blijft dat nog een tijdje duren) om die lidgelden te innen. Wij gaan daar 
verder over berichten wanneer dat wel zal kunnen/ mogen. 
 
Wie dat wil, kan evenwel vanaf nu overschrijven op ons Okra-rekeningnummer. 
 
Voor een goeie verstaanbaarheid, hieronder nogmaals de gangbare tarieven voor 
het volgende jaar 2021. 
 
Voor een gezin bedraagt het lidgeld  22 euro 
Voor een alleenstaande is dat 15 euro 
Voor een rusthuisbewoner wordt dat gratis 
Voor een Okra-sympatisant ( - 55 jarige) komt dat op 10 euro 
 
Wie een sportverzekering wenst, betaalt hiervoor 8 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.  
 
 
 
Tenslotte en nogmaals : blijf zorgen voor jezelf en ook en vooral de moed er in houden. 
2021 wordt ongetwijfeld terug veel beter !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


