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Beste Watouse Okra-vrienden, 
 
We staan alweer voor het begin van een nieuw jaar. Graag hadden wij in deze 
maandbrief melding willen maken van een heropstart van onze activiteiten- 
herbeginnen met een nieuwe lei – maar helaas zullen we dat nog even ( hopelijk toch 
maar even ) moeten uitstellen. 
Intussen blijven wij wel plannen maken en van zodra het veilig en toegelaten is, 
zullen wij meteen van start gaan. 
Voor de vierde en vijfde dinsdagen van de maand kijken we uit naar een aantal  
interessante invullingen. Zo hebben wij de volgende onderwerpen in het vizier: 
- in de eerste plaats de uitgestelde voordracht ‘ Waar men gaat langs Vlaamse 

wegen…’ rond onze kapelletjes 
- persoonlijk had ik graag iets laten brengen rond een belangrijke passage uit de 

tweede wereldoorlog; ik ben hierrond verder aan het informeren, dus meer 
nieuws volgt nog misschien.. 

- Ik had bij deze ook graag een rondvraag gedaan bij jullie om na te gaan of er 
voor volgende onderwerpen voldoende belangstelling zou bestaan : 
0 fiets- en wandelroutes uitstippelen met de computer 
0 mijn smartphone als GPS 
Sommigen onder jullie zijn hiermee al vertrouwd. Ikzelf ben nog te weinig mee en 
allicht ben ik niet alleen. 
Het eerste onderwerp bestaat uit een voordracht en twee workshops ( telkens met 
een duur van ongeveer 3 uren). Het tweede onderwerp bestaat uit één workshop. 
Wie interesse heeft in één of beide onderwerpen, gelieve dit te laten weten aan 
mij, ofwel door het mij gewoon te zeggen, of via een telefoontje 057/388729 ofwel 
via mail alain.vandendriessche1@telenet.be . 
Er moet minimale interesse zijn om dit te organiseren, anderzijds mag het aantal 
deelnemers ook niet te groot zijn. 

 
 
Kijk ook eens terug naar het magazine van december, meer bepaald het 
middenkatern in verband met het aanbod rond ‘ reizen, sport en cultuur’. 
 
Nog een woordje betreffende de lidgelden. 
In januari komen wij langs met de nieuwe lidkaarten en de beloofde koffiepakjes 
voor het lidmaatschap van 2021. Wij mogen NIET binnen komen. Wie niet betaald 
heeft via overschrijving, vragen wij dan om AAN DE DEUR het lidgeld in een omslag 
aan de wijkverantwoordelijke te overhandigen 
Ter herinnering : de gangbare tarieven voor 2021 zijn de volgende 
 een koppel betaalt 22 euro 
 een enkel lid betaalt 15 euro 
 iemand jonger dan 55 jaar betaalt 10 euro 
 een WZC-bewoner betaalt niets 



 
Lidgeld voor Okra-sport bedraagt 8 euro per persoon, wat men achteraf via de 
mutualiteit kan terug krijgen. 
 
 
 
Nog één iets: 
Ondanks  alles is onze maandelijkse petanquenamiddag toch 7 keren kunnen 
doorgaan,  mits de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Er zijn weliswaar maar 5 
mensen die alle 7 namiddagen zijn komen opdagen. In dit verhakkelde jaar hebben 
wij toch twee verdiende kampioenen, met name Cécile Antheunes bij de dames en 
Walter Lignel bij de heren, waarvoor een dikke proficiat. 
 
 
Als afsluiter willen we 2020 zo vlug mogelijk vergeten, telt die ook niet mee en 
krijgen we met zijn allen een ( het mogen er gerust meer zijn) extra en gezond jaar 
bij. Laat dit dan ook onze beste wens zijn voor jullie allen. 
 


