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INLEIDING

Kom dat zien, kom dat zien. 

Dit is de nieuwsbrief nummer tien.

Vind je het ook niet een beetje zot?

We zitten al meer dan twee maand in ons kot.

Daarom deze nieuwsbrief,

geloof mij het is een goed gerief.

Je vindt er van alles in terug,

Dus waar wacht je nog op lees hem, vlug!

 

In deze nieuwsbrief vind je ook tips en tricks

over hoe je de coronaverveling kan tegengaan

onder het motto #blijfinuwkot.

 

Heb je zelf nog leuke foto's van jouw

OKRA-initiatief? Bezorg ze ons gerust via

gillian.demaegd@okra.be, en wie weet staan

jouw foto's te blinken in onze volgende

nieuwsbrief.

 

Heb je zelf nog leuke foto's van jouw OKRA-initiatief,

bezorg ze ons via gillian.demaegd@okra.be

Enkele leden van OKRA Strombeek Bever gingen

aan de slag met stof en stikmachine en maakte

zelf mondmaskers voor alle andere leden.

De afgelopen weken organiseerde we digitale

gewest-babbels tussen de OKRA teamleiders

van de trefpunten. 



De tijd vliegt snel. Herinner je je nog de eerste dagen van de quarantaine? De eerste Corona tv-

journaals? De beelden van de Italiaanse toestanden? Je eerste tocht naar de winkel? Het was wennen.

Ondertussen hebben we ons aangepast, een dagenstructuur gevonden met nieuwe gewoonten en

rituelen. Het is ons gelukt. Dit wil niet zeggen dat we nooit de  muren zouden kunnen oplopen, maar

het lukt aardig. Het is nog geen normaal leven, verre van.  De regel van 4 en de bubbel brachten

verlichting. We hebben ondertussen ook een verlanglijstje voor de nadagen: bezoeken aan buren en

vrienden, een horecabezoek, een etentje, de aankoop van, … en vooral de kinderen uitnodigen aan tafel.

‘Ik zie ze zo graag samen rond de tafel‘. 

 

Ook OKRA draagt zijn lot geduldig. Het virus snijdt diep in ons verenigingsleven. Dat doet velen pijn. 

We hadden het jaar anders gepland. Neen. Buiten sporten wat nu kan, mits aan bepaalde voorwaarden

wordt voldaan, is er niet veel. De teamleiders hebben de aanbevelingen ontvangen. Ook wij wachten op

meer versoepeling. Volgende reeks maatregelen zou komen op 8 juni. We zijn benieuwd wat er voor de

senioren voorzien is. Het punt is dat het virus onder ons blijft en dat zal onze mogelijkheden van

samenkomen nog een tijdje beperken. 

 

We geven niet op. Kijk naar het Okra-filmpje op Facebook. Ons team is ongeduldig, maar is fit en

enthousiast, klaar voor jullie. Nu dat veel niet kan, moet ik toegeven dat OKRA een bron van leven en

vriendschap is. Leden ontmoeten elkaar in het dorp, op veilige afstand wordt er gebabbeld. En het

telefoneren gaat verder. Het regioteam (merci Jo, Ingrid en Gillian ) en de lokale teamleiders

onderhouden de contacten met de leden: verbonden blijven is nu de opdracht. Samen door deze

moeilijke periode geraken. 

 

Sinds enkele weken hebben video-gewestvergaderingen plaats. Dit maakt blij! Op scherm weliswaar

zien we onze teamleiders. Een blij weerzien. Overal is men bezig. In veel trefpunten hebben de dames

zich aan de productie van mondmaskers gezet. Kleine attenties worden in de brievenbussen gedropt.

Een boodschap: wij vergeten jullie niet. Hou je gezond en hou vol. 

 

De zon schijnt, het zomert, de natuur stond in bloei, de bomen staan fris groen. Wie is het die ons 

‘s morgens wakker fluit? De vogels. Het is buiten ook stiller. 

 

Ik ben al 4x naar Halle geweest, met een lege bus, met mondmasker en plastieken handschoenen,

richting Standaard Boekhandel. Dat deed deugd. Het leven herneemt, anders, maar er is aarzelend

sociaal en commercieel leven. Je voelt overal de overtuiging ‘we zullen doorgaan en het zal niet eeuwig

blijven duren’. Ik denk dan aan alle mensen die thuis opgesloten zitten en geduldig wachten. ‘Ik mag,

zei iemand, niet buiten van mijn kinderen en zij komen niet binnen’.  En een andere man : ‘Wij senioren

kunnen ons goed bezighouden maar we missen onze kleinkinderen.‘ 

 

Hoe gaat het? In mijn dorp antwoordde men vroeger: de manke gaat ook. Ik mag niet klagen. Mooi

antwoord. Ik ben niet meer zo jong, het is niet meer zoals vroeger, maar ik doe wat ik kan. Ik ben

tevreden dat ik met pijnlijke benen nog vooruit kan. Het grootste wonder is dat we leven en dat we

graag zien en gezien worden.  

 

Onze 11de Corona-week is begonnen. We geven niet op en houden elkaar vast. In het begin had ik ook

bang van de kot-tijd. Een ingekrompen leven, weinig mobiliteit, weinig afwisseling, weinig lijfelijke

contacten. De honger naar het volle leven bleef groot. Komt het einde van de tunnel in zicht? Niet voor

samenkomsten met 100 leden, geen daguitstappen in bussen, maar beperkte samenkomsten. We weten

nog niet hoe, maar we volgen in ieder geval de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. 

 

Het is dus niet zo dat onze regio plat ligt. Er gebeurt veel, maar anders dan vroeger, in Corona-modus.

De eerste week lagen we in zak en as, in de touwen, niet goed weten hoe het verder moest, het virus

had ons plots overvallen, de maatregelen waren hard. Maar de veerkracht kwam terug en we zijn aan

het werk gegaan. Ieder van jullie in zijn trefpunt. Jo, Ingrid en Gillian waren de eersten om belrondes te

starten, toen kwam de Coronanieuwsbrief, enz… Chapeau. 

 

Het regioteam, Jo, Ingrid en Gillian, Nathalie en Hilde, missen de warme contacten, het overleg, de

activiteiten en de omarmingen. We gaan elkaar terugzien. Hou je intussen goed, hou het vol, zorg voor

jezelf en jullie leden, neem contact op met elkaar. Ook nu leeft Okra. 

 

Op het leven! Jan Rolies, regiovoorzitter.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER



BLIJF FIT IN JE KOT!
Waar mensen opnieuw met elkaar 

verbonden worden, 

wordt het leven goed,

wordt het heilig, 

want je ervaart 

dat er een kracht werkzaam is 

die mensen verbindt 

en aan elkaar toevertrouwt. 

Je weet niet waar die vandaan komt 

of waar die ons samen brengen zal,

maar op Pinksteren 

belijden wij ons geluk, 

belijden wij ook de verbondenheid 

van mensen en volkeren op aarde 

die die kracht 

ontzettend nodig hebben, 

om iets te laten gebeuren, 

om van het leven 

een happening te maken, 

een ruimte 

waarin iets plaatsvindt …

waar licht en ruimte komt 

en arme mensen 

weer de moeite waard zijn, 

waar verdriet gedeeld wordt 

en onmacht en levensmoeheid 

niet achteloos 

over het hoofd worden gezien, 

waar het kwaad gebroken wordt 

door echte menselijke creativiteit,

waar alle dorheid overspoeld wordt 

door de verfrissende aanwezigheid 

van vrienden, 

waar mensen die verhard zijn 

mogen ontdooien 

en aan hun trekken komen,

waar de Geest van God 

ons aangrijpt 

en eindelijk tot medemensen maakt.

De dynaband kan veelzijdig gebruikt worden,

zowel voor krachttraining als voor het soepeler

maken van gewrichten. Hier vind je alvast

twee oefeningen met de dynaband.
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VOLG ONS OP FACEBOOK
 
WWW.FACEBOOK.COM/OKRAREGIOBRUSSEL

PINKSTEREN VANDAAG

Starthouding: 

Plaats de rekker onder

de voeten.

Oefening 2: Biceps Curl

Starthouding: 

Plaats de rekker achter

de rug start met 90° in

de ellebogen op

schouderhoogte.

Uitvoering: 

Strek de armen uit

boven het hoofd, keer

rustig terug naar de

starthouding.

Uitvoering: 

Buig de ellebogen

en breng de

onderarmen naar

boven 

Oefening 1: Schouder press

EEN DYNABAND? WAT IS DAT?
Ooit al gehoord van een dynaband? Een

dynaband is een elastische weerstandsband

die je kan gebruiken om verschillende

spieroefeningen mee uit te voeren. 



Materiaal:

 

- Een oude kous

- Resten vilt

- Schaar

- Lijm

- Gekleurde kopspelden

 

Hou jij van zoete baksels? Dan is deze caloriearme donut vast wel iets voor u.

zoek je ouwe sokken bij elkaar, en je hebt vast nog wel ergens een restje vilt

liggen? Neem lijm en schaar, en je donut is zo klaar.

Rol de kous op tot een donutvorm.

Als je een extra grote donut wil, kan

je twee sokken in elkaar oprollen!

Knip een stukje vilt uit. Knip het zo uit dat 

het lijkt op het glazuur van een échte donut.

Je kan er eventueel nog extra versiering aan

toevoegen (kraaltjes, parels, ...).

Kleef of naai het glazuur op de opgerolde kous.

Nu alleen nog afwerken met

naalden en spelden!

Werkwijze:

 

CREATIP VAN DE WEEK, DONUT SPELDENKUSSEN

EEN ZEER

(DO)NUTTIG

SPELDENKUSSEN!
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Knip het teenstuk van de kous af.
1

2

3

4



DE WERELDKEUKEN VANUIT JE KOT

Ga op reis vanuit je kot. We moeten allemaal binnen blijven, maar dat wil

daarom niet zeggen dat we niet op reis kunnen. Als we niet naar het

buitenland kunnen dan halen we het buitenland tot bij ons. En hoe

kunnen we beter op reis gaan dan met onze smaakpapillen?

 

We stappen op het vliegtuig en landen in Duitsland meer bepaald in het

Schwarzwald. We brengen een stukje Duitsland in ons kot met deze

enige echt woudtaart (een variant op de Scharzwalder kersentaart).

Ingrediënten:

 

Voor de biscuit:

- 2 eieren

- 100 g suiker

- 90 g bloem

- 1 el cacaopoeder

- boter

- frambozenlikeur

- suikerwater (50 g griessuiker + 1dl water

 

Voor het garnituur:

- 300 g room

- 40 g suiker

- 300 g frambozen

 Klop de eieren los en meng er de suiker onder

 Klop het mengsel au bain marie warm tot ongeveer 40°c, blijf nog even kloppen tot

het mengsel opnieuw afgekoeld is.

 Spatel er de gezeefde bloem en het cacaopoeder onder

 Wrijf een vorm van ongeveer 20 cm diameter in met boter en bestrooi met bloem

 Stort het mengsel in de vorm, plaats 25 minuten in een oven van 175°c

 Laat de biscuit afkoekelen, ontvorm hem en laat verder afkoelen.

 Leng twee eetlepels frambozenlikeur aan met de suikersiroop

 Snijd de biscuit door en bestrijk de helften met de likeursiroop

 Klop de room met de suiker op

 Bestrijk de onderste helft met een laagje slagroom en schik de frambozen erop 

 Plaats de bovenste helft erop 

 Laat de taart 30 min. afkoelen in het vriesvak.

 Versier met slagroom en frambozen

Bereiding:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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1 Wat is een ander woord 

voor Jeu de boules?

 

3 Met welk toestel meet men

aardbevingen?

 

6 Wie is de patroonheilige 

van de stad Brussel?

 

9 Wat is de bijnaam van de 

inwoners van Mechelen?

 

10 Wie is de geestelijke vader van Kuifje

22  mei  2020 volume  9

HET OKRA KRUISWOORDRAADSEL!
Vul de letters die overeenkomen met het cijfertje rechts in en vind het

puzzelwoord.

HORIZONTAALVERTICAAL

2 Hoe noemt men een lokale OKRA groep?

 

4 Wie was de eerste Belg in de ruimte? 

 

5 Wat is de echte benaming voor een

vrouwelijk olifant?

 

7 Hoe noemt men een gecastreerde haan?

 

8 Van welke komiek vindt men een

standbeeld in Tollembeek?
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