
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn
schoentje, gooi wat in mijn laarsje,
dankje Sinterklaasje! Sinterklaasje
bonne bonne bonne, gooi wat in mij lege
lege tonne, gooi wat in mij laarsje
dankje Sinterklaasje! 

Het is eindelijk zover, de goedheilig man
is in het land samen met zijn paard en
zijn pieten. Hij heeft voor jullie ook een
cadeautje meegebracht (ja ik geloof het
bijna zelf niet, maar blijkbaar zijn jullie
braaf geweest) in de vorm van een
nieuwsbrief vol lekkers.

Waar wacht je nog op? Lees snel verder
en ontdek wat de Sint allemaal voor
jullie heeft gebracht.

OKRA NIEUWSBRIEF
OKRA  R E G I O  B RU S S E L
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I N L E I D I N G

Een beeld van de digitale
gewestvergadering van het
gewest Zuid-pajottenland. 

OKRA Vlezenbeek organiseerde
een take-away Eetfestijn toen
het nog coronaproof kon. 

OKRA Overijse jeugd van
vroeger stuurde een paar pieten
op pad die aan elk lid een
Speculaassint overhandigde.
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WOO R D J E  V A N  D E  V O O R Z I T T E R

Sinds de vorige keer is er positief nieuws en een perspectief. Een vaccin is op komst.
We weten nog niet wanneer en hoe het zal beschikbaar zijn. Er zijn nog onduidelijkheden, maar
het gaat de goede kant op. Wees gerust. Dat heeft iedereen deugd gedaan. Moesten we nog
kunnen, we zouden een gat in de lucht springen. 

Laat ons eerlijk zijn: deze weken (en nog maanden?) van beperkingen doen ons pijn, meer dan de
eerste keer. We weten dat de komende versoepelingen heel beperkt zullen zijn, zolang de
statistieken van besmettingen en ziekenhuisopnames niet significant dalen. De experten zullen
geen risico’s nemen zoals in de zomer en niet gemakkelijk een breder sociaal leven toelaten. 

Konden we in de zomer nog buiten wandelen in groepjes, zijn georganiseerde wandelingen nu
verboden, en binnenactiviteiten zijn helemaal onmogelijk. De kerken zijn dicht, de horeca
gesloten. Rest ons de natuur. Tijdens het Allerheiligenverlof werd er inderdaad stevig
gewandeld. Nooit was de herfst zo prachtig. 

De eerste lockdown stond in teken van het virus. We hadden grote vrees voor besmetting en
fantaseerden het virus alomtegenwoordig. Mensen schuwden en meden elkaar. In de tweede golf
en lockdown hebben we leren leven met het virus. We weten wat we moeten doen (afstand,
beperken van contacten, handen reinigen, mondmasker, … ), maar nu weegt het geremd zijn in
het sociale leven. In de zomer hebben we even geproefd van de versoepeling, van vrijheid en lust
door kleine uitstappen en dankzij de open horeca. Een etentje of een koffie op het terras van een
café en restaurant deed deugd. De tweede ‘blijf in uw kot’ weegt daarom zwaarder. Bezoeken
aan een familielid in een WZC blijven streng geregeld, thuis mag één knuffelcontact. Veel
senioren blijven heel voorzichtig met familiale contacten want het virus blijft circuleren. Met
gelatenheid kunnen we de toestand aanvaarden, want we zien uit naar betere tijden. Die gaan
komen! 

In heel wat trefpunten is men volop bezig met de eindejaarsfeesten. Wat kunnen we doen voor
de leden, zodat ze toch iets ervaren van onze feestelijke verbondenheid. De mensen beginnen te
‘vervreemden van elkaar, als gevolg van de corona-crisis. Dat is mijn gevoel' schreef een
parochiepriester. Na 8 maanden van zeer beperkt sociaal verkeer, laten de gevolgen zich voelen.

Onze leden samenbrengen  kon eerst niet, dan eventjes wel in groepen van 40, onder strikte
voorwaarden. Niet ieder trefpunt heeft dit aangedurfd en ook de respons van de leden was soms
beperkt. Het waren kleine getallen die zich inschreven. Zij die het gedaan hebben, hebben goede
herinneringen aan die momenten en zei een voorzitster: wij staan klaar om opnieuw te starten,
want we weten nu hoe alles te organiseren.
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WOO R D J E  V A N  D E  V O O R Z I T T E R

De gewestvergaderingen van November verliepen digitaal, maar waren sterke momenten van
contact, uitwisseling van zorgen en ervaringen, delen van plannen. Elk trefpunt is bekommerd
om de leden, wil in contact met hen blijven, legt verbinding, langs brieven, attenties en
telefoons. Okra ligt niet plat, maar leeft, meer dan ooit, maar anders. Bij zij die al bezig zijn
verloopt het innen van het lidgeld heel vlot. Onze leden hebben begrip voor de situatie want
het is niet Okra dat in gebreke blijft. In moeilijke  tijden wil niemand zich afsnijden van de stam
van Okra, een bron van leven. Ook in deze tijden stroomt levenssap door de stam en mensen
waarderen dat. Nu is een telefoontje of een kaartje in de bus, een blij gebeuren. Onze leden
voelen dat ze er nog bij horen en niet vergeten worden. Bedankt teamleden voor jullie zorg
voor de leden, voor jullie veerkracht en doorzettingsvermogen. Het regioteam en ik zijn fier op
jullie. In deze  nare tijden toont Okra zich op zijn best.     

We leven terug in de hoopmodus. Geloven dat het anders zal worden, geduldig wachten en
verwachten, de tijd verduren. Ondertussen doen wat mogelijk is om de groeiende vervreemding
tegen te gaan. Vanaf 22 december gaan de dagen heel traagzaam lengen. Dat maakt me blij,
jullie ook? 2021 zal anders zijn. Het komt goed, dat staat vast. Hoe het  nieuwe normaal zal
zijn, weten we nog niet, maar het najaar 2021 belooft beterschap.  

Ondertussen hebben Jo, Ingrid en Gillian de ronde  van de regio afgerond met een pakje
bevattend: de lidkaarten, de mondmaskers, een vriendschapskaart, info over de lidgelden en
hun enthousiasme en warm hart. Ook dit bracht de boodschap: wij gaan door en samen zijn we
sterk.   

Hilde van trefpunt Huizingen publiceerde in de novembernieuwsbrief de foto’s van de overleden
leden. Dit jaar kon de herdenkingsviering niet doorgaan. Door dit initiatief kan iedereen thuis de
overledenen herdenken, even stilstaan bij de foto’s en hen in gedachten houden. In onze regio
zijn er ook veel corona-overlijdens, we hopen ter gepaster tijd, deze te herdenken. Wij hadden
vieringen in Halle en Vilvoorde op 1 oktober 2020 gepland, maar hebben deze om logistieke
redenen (beperkt aantal aanwezigen) moeten uitstellen. 

Beste Okra vrienden en teamleden, dit is onze 19de brief. De volgende wordt een verrassende
kerstbrief, zoals altijd, geredigeerd door Gillian. 

Elke dag opstaan, zich rechten en ja zeggen tot de nieuwe dag, koffie drinken, de krant
openen, een plan maken voor de dag, wachten op een telefoon, zelf telefoneren, verrast
worden door Okra , …  Dankbaar zijn voor elke dag dat we leven mogen. 

Groeten van Jo, Ingrid, Gillian, Hilde en Nathalie, die samen met jullie, doorgaan. 

Hou jullie goed, zorg voor elkaar en jezelf, doorgaan en hopen, verder vliegen op vleugels
van vertrouwen.

       Jan Rolies, regiovoorzitter.



Overal zie je mensen,
die stand houden in het goed-zijn:
toegewijd aan elkaar:
koffie maken, een tafel dekken,
wonden verbinden, de moedeloosheid bezweren,
terugvechten, de dood weerstaan,
stil voortdoen, de ‘courage’ niet verliezen …
 
En waar de een zegt: ''We kunnen niets meer doen ..."
zegt een ander: ''We kunnen nog veel betekenen."
 
Waar de een zegt: "Dit is het einde ..."
zegt een ander: "Hier is een nieuw begin."
 
Zet meer komma's dan punten.
Er is meer licht dan je denkt.
 
Marinus van den Berg
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G O E D  Z I J N

B EW E E G  I N  J E  K O T !

Eureka! daar zijn ze weer de beweegsessies van OKRA sport+. Op de gloednieuwe
website van OKRAsport+ (www.eenlevenlangsporten.be) vind je een heleboel
kracht en beweegoefeningen die je vanuit je kot kan doen. 
Ook op het Youtube kanaal van OKRA vind je heel wat filmpjes om fit te blijven in
je kot. En misschien heb je het wel al gezien maar ook Saartje is terug te zien op
één (net voor het journaal van 13u) met elke dag een aantal oefeningen om
samen te bewegen. 

Dus waar wacht je nog op? Doe mee en blijf fit in je kot.
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C R E A T I P  V A N  D E  W E E K :  M A A K  J E  E I G E N  K E R S T K R A N S

Knoop de kleerhanger los. Als het niet
lukt met enkel jouw spierkracht kan je
eventueel ook een tang gebruiken.

Plooi de kleerhanger rond 
(Ongeveer rond is goed genoeg).

Onder het motto "je kan nooit genoeg kerstversiering in je huis hebben hangen"
lees je hieronder hoe je zelf aan de slag kan om je eigen kerstkrans te maken. 

Rijg de kersballen aan de kleerhanger. Komen de ballen los? Lijm ze
dan vast aan het hoedje. Wissel af tussen groot en klein, verschillende
kleuren, wat je zelf mooi vindt. Wikkel de krans terug dicht als hij vol
zit. Werk eventueel af met wat kleine decoratie.

M A T E R I A A L :

W E R K W I J Z E :

Metalen kleerhanger

Kerstballen

Decoratie
Lijm pistool (optioneel)

1

2

3
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S U D O K R A

L E K K E R  I N  J E  K O T :  M A A K  J E  E I G E N  P E P E R N O T E N

1.Verwarm de oven voor op 160 °C. Kneed de
boter, suiker, de speculaaskruiden, het zelfrijzend
bakmeel en het zout door elkaar. Voeg lepel voor
lepel de melk aan het beslag toe, zodat het een
lekker soepel deeg wordt.

2. Snijd het deeg in 4 gelijke stukken en vorm er 4
lange rolletjes van 1 cm dik van. Snijd de rolletjes
in stukjes van 1 cm en rol elk stukjes tot een
balletjes. Leg de balletjes op een met bakpapier
beklede bakplaat en druk ze een beetje plat.

3. Bak ze in de oven in ca. 15 min. gaar en
lichtbruin. Haal uit de oven en laat helemaal
afkoelen.

Vul het rooster in zodat in elk
vierkant, elke rij en elke kolom
alle nummers van 1 tot 9 één
keer voorkomen. Veel succes!

Wanneer ik het woord Sinterklaas hoor, denk ik meteen aan lekkere kruidige
pepernoten. Maar wist je dat het helemaal niet moeilijk is om deze zelf te maken?

- 150g roomboter
- 125g bruine suiker
- 2 el speculaaskruiden
- 250 g zelfrijzende bloem
- 1/2 tl zout
- 4 el melk

I N G R E D I E N T E N : B E R E I D I N G :


