MAANDBRIEF MEI 2021
TREFPUNT WATOU

Beste Okra-vrienden,
Hier zijn we dan terug en hopelijk mag dit blijvend zijn. Alles zal afhangen van DE
corona-CIJFERS. Maar één en ander wordt al voor mogelijk gehouden, de
zomerperiode komt in zicht en intussen raken we met zijn allen ook gevaccineerd.
Mogen dit voorbodes worden om die lange sombere periode achter ons te laten en uit te
kijken naar een geleidelijke heropstart van onze activiteiten.
Voorlopig mogen wij terug met 10 personen buiten sporten, dus fietsen-wandelenpetanquen kan weer.
Voor het fietsen en wandelen zou het allicht aangewezen zijn om te wachten tot de
buiten-terrassen van cafés terug open mogen. Onder voorwaarde van gunstige coronacijfers zou dit kunnen vanaf 8 mei.
Dus op maandag 10 mei zouden we in principe , in groepjes van 10 weliswaar, terug
kunnen fietsen. Dus afspraak maandag 10 mei aan het Brennepark; start om 13.30u.
Breng alvast ook uw mondmasker mee ( nodig om onder meer naar het WC te gaan in
een café).
Petanque : ook hier mogen wij met 10 mensen samen, met de geldende condities van het
dragen van een mondmasker, het bewaren van afstand , wassen en ontsmetten van
handen,… Aan de Bollaard hebben we 2 buiten-terreinen ter beschikking.
Vanaf dinsdag 11 mei om 14.00u gaan we van start en de bedoeling is om dit voorlopig
elke dinsdag van de maand verder te zetten.
Wie dit graag wil, gelieve naam en data ( 11 mei en/of 18 mei en/of 25 mei) aan mij door
te geven ( alain.vandendriessche1@telenet.be of via telefoon 057/388729). Bij meer dan
10 kandidaten ga ik een beurtrol opmaken zodat ieder minstens één keer de kans krijgt
in de maand mei.
Het is wachten op verdere evoluties om mij te kunnen uitspreken over eventuele
versoepelingen als het uitbreiden van het aantal spelers. Begrijp dat we minstens met
een 30-tal moeten zijn om ons terug naar onze oude stek in Poperinge te begeven en dat
het daar ook mag om met een 30-tal binnen te petanquen.
Wij houden uitbreidingen en beperkingen verder in het oog en vanaf het moment dat we
op een verantwoorde wijze ook bepaalde binnen-activiteiten mogen doen , laten wij U dit
zo vlug mogelijk weten.
Ondertussen, hou U gezond en de moed er in.

