MAANDBRIEF MEI 2022
TREFPUNT WATOU

Beste Okra-vrienden,
Wij willen graag deze maandbrief starten met de melding dat wij op dinsdag 24 mei
een heel belangrijke informatie-namiddag hebben onder de titel ‘ Brand en
brandwonden, het zal U maar overkomen’.
Wij hopen dat dit niemand overkomt, maar ook dat niemand dit gevaar onderschat.
Dagelijks zijn er in België rond de 30 meldingen van huisbranden, ruim 10.000 (!) per
jaar en elke week sterft één persoon in België door woningbrand ! En hoe voorzichtig
men ook is en voorzichtiger men wordt, die cijfers blijven alsmaar stijgen !
Dus leek ( en is ) het bijgevolg logisch dat wij een expert terzake, de heer Samson
van de Stichting Brandwondencentrum, hebben uitgenodigd om ons een aantal
cruciale zaken duidelijk( er) te maken via veel beeldmateriaal en tips:
- Wat zijn de belangrijkste brandoorzaken , hoe kan men dit het best voorkomen
en wat moet men doen ( en niet doen) indien er uiteindelijk wel brand ontstaat.
- Eerste hulp bij brandwonden
Wij hopen dat dit massaal zal bijgewoond worden, dat velen de noodzaak voelen om
zoveel mogelijk informatie hierrond te hebben.
Dus dinsdag 24 mei in De Bollaard, start om 14.00u , deuren vanaf 13.30u.
Inkom : wij vragen 7 euro aan Okra-leden, 10 euro aan niet-leden. Hierbij is
inbegrepen naar keuze : koffie, frisdranken, een gewone pint ( of 2…3?).
Betaling aan de deur, vooraf inschrijven is niet nodig.
Kalender:
Maandag 02 mei
Dinsdag 03 mei
Maandag 09 mei
Dinsdag 10 mei
Maandag 16 mei
Dinsdag 17 mei
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei
Maandag 30 mei

13.30u.
13.45u.
13.30u.
13.45u.
13.30u.
13.45u.
13.30u.
14.00u.
13.30u.

Fietsen ( en wandelen)
Grote kaarting en Rummikub
Fietsen ( en wandelen)
Petanque ( zaal Petanquekoppen )
Fietsen ( en wandelen)
Kleine kaarting en Rummikub
Fietsen ( en wandelen)
Info-namiddag De Bollaard ( zie hierboven)
Fietsen ( en wandelen)

Dinsdag 31 mei ! Bedevaart naar St.Sixtus Westvleteren : start om 13.30u op het
Marktplein Watou. Naar keuze met fiets of auto. Daarna, maar vrijblijvend, een
boterham met hesp- kaas-paté in ‘ De Strooien Hen’ voor 10 euro.

Te noteren ! Donderdag 9 juni Seniorgames : zie flyer. Wie geen computer heeft kan
inschrijven via het Okra-bestuur.

Ter info ! Het lokaal dienstencentrum De BuurtBres zal in de nabije toekomst ( in
samenwerking met, maar ook onafhankelijk van onze plaatselijke Okra)
ontmoetings-gelegenheden ( in de Bollaard) organiseren met kleinschalige activiteiten
en dienstverlening voor onze dorpsbewoners, met specifieke aandacht onder meer
voor de senioren. Centrumleidster hiervan is Valérie Pattyn ( kleindochter van wijlen
Julien Igodt en Anna Decrock), bijgestaan door Louise Bequoye.

