COVID-19

Beste Okra leden,
Het zijn moeilijke tijden voor iedereen en hopelijk hebben jullie dit zonder veel
kleerscheuren kunnen doorkomen. Zoals het spreekwoord zegt “Na storm komt
zonneschijn”. Laat ons duimen dat we in geen tweede golf terecht komen.
Van zodra we mochten als bestuur weer samenkomen, met respect van de veiligheid regels, hebben we nagedacht over de weggevallen activiteiten en ons gebogen over wat ons nog rest en wat we mogen. Okra Nationaal heeft samen met de
veiligheidsraad en de GEES gezorgd voor een veiligheidsprotocol zodat we voor
iedereen veiligheid kunnen verzekeren. Het is natuurlijk niet hetzelfde als voorheen maar dit laat toch weer toe om eens samen te sporten, of een babbel te
slaan tijdens een samenkomst.
Okra Bottelare heeft jullie hulp nodig. We zijn toe aan een voorzichtige
opstart maar weten niet hoeveel van jullie leden hierop gaan inschrijven
Buiten activiteiten kunnen al een 3 tal weken. Voorzichtig zijn we opgestart met
een fietstocht op 23 juni. Hierop hadden wij buiten verwachting een 24 tal inschrijvingen. De wandelaars, groot en klein parcours (EST) starten op in september. Maar voor de binnen activiteiten zijn we voorzichtig positief.
Daarom dachten wij om op 5 augustus te starten met kaarten en crea. Als we de
tafels wat schikken kunnen we de afstandsregels respecteren. Mits in acht name
van de nodige discipline door iedereen, handgel en bediening aan tafel, garanderen wij jullie veiligheid.
Op 14 september plannen we een samenkomst in de Patro. Een gezellig
weerzien na al die maanden zal voor iedereen een welkome afwisseling
zijn. We houden het bij koffie en koek en willen voornamelijk jullie toelichten en idee weten over wat wij nog voor dit jaar van plan zijn. Inschrijven is verplicht 1 week op voorhand.
Je kan dus inschrijven voor:
•

2 wekelijkse fietstochten (zie apart verstuurde agenda voor de sportleden)

•

Kaarten en Crea op 5 augustus

•

“Elke Stap Telt” op 7 september

•

Startmoment na Corona samenkomst (gratis) op 14 september

•

Wandeling op 17 september (geen dag wandeling maar een normale 6km)

Bovenstaande is onder voorbehoud van eventuele veranderingen ten gevolge
van Covid 19 wanneer het terug zou slechter worden.
Praktisch:
We vragen met drang om uw aanwezigheid te willen bevestigen 1 week voor aanvang. Dit is nodig volgens de veiligheid voorschriften.
Aan

Luc Eeckhout—09/362.86.10—luc.eeckhout5@telenet.be

en vergeet niet ‘draag zorg voor jezelf en zo ook voor anderen’
Wij wensen uitdrukkelijk dat iedereen zich houdt aan de veiligheid voorschriften.
Enkel op die manier kunnen we elkaar terug ontmoeten.
Het bestuur

