
OKRA NIEUWSBRIEF
OKRA regio Brussel

W E K E L I J K S E  C O R O N A - N I E U W S B R I E F

8 mei 2020  

Het bestuur van OKRA Humbeek bezorgt hun

leden de nodige ingrediënten voor zelf een

dessertje te maken, dat ze anders zouden

gekregen hebben op de bijeenkomst. Smakelijk!

INLEIDING

We krijgen steeds meer foto's binnen van
trefpunten die de handen uit de mouwen
steken om hun leden en hun medemensen
een warm hart onder de riem te steken. 
Dus ook deze week beginnen we de corona-
nieuwsbrief met enkele corona-initiatieven
van onze trefpunten.
 
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.
 
Daarnaast vind je ook in deze nieuwsbrief
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 via gillian.demaegd@okra.be

OKRA Borchtlombeek organiseert een lokale

fotozoektocht die de leden individueel

kunnen wandelen. 



Beste Okra Vrienden, 
 
Sinds 8 weken lopen we een marathon, geen 100 m. sprintje. We weten dat het lang zal duren, we
weten echter niet hoe lang. We weten ook niet waar we zitten want er werd niet gezegd hoe lang
de marathon zou zijn. Dus volhouden, krachten sparen, dag aan dag verder. Een mens moet zichzelf
motiveren: ik wil het halen want ik wil mijn familie nog eens bijeen brengen, ik wil nog eens op reis
gaan, ik wil nog uren aan tafel vertellen en feesten met mijn Okra vrienden. Tot hier toe is het ons
gelukt. Waarom het vervolg ook niet? We wachten elkaar op, om samen verder te gaan. Niemand
mag deze marathon alleen gaan. 
 
Ongerustheid is op dit moment een gevoel dat de kop opsteekt. Maar wij voelen ook dankbaarheid,
onmacht, angst, nieuwsgierigheid, verdriet, blijdschap, boosheid, irritatie, schuld en spijt. We leven
met veel vragen. Herinneringen duiken op, deugddoende en pijnlijke. Ik belde gisteren met iemand
en plots zegt ze: ik zit in de put. Ik zou moeten kunnen vertellen, maar aan wie? Ik zit hier alleen en
ik bel wel mijn vriendinnen, maar dat is dat niet. Nood aan gesprek in moeilijke tijden. Het leven is
niet meer zoals gewoonlijk. Onverwerkte brokken leven komen in deze stille tijd naar boven.
Volgende week bel ik haar terug. 
 
Mensen zijn bezorgd om elkaar. Ze vrezen het ergste voor hun geliefden, niemand wil iemand
verliezen. Het virus kijkt niet naar leeftijd, maakt geen onderscheid. Iedereen kan besmet worden,
maar niet op dezelfde manier ziek worden. Dat is het vervelende van deze epidemie: het treft heel
de bevolking en er zijn weinig oplossingen tenzij: afstand houden en binnen blijven. Zo weinig
mogelijk diverse contacten. Ieder blijft best in zijn cluster of silo zoals dat nu heet. Het moet
gezegd worden dat senioren zich goed houden aan de regels. JV vertelde mij dat in zijn residentie
de bewoners samen in de lift kruipen, nergens de afstand niet bewaren. Hij wijst hen op het houden
van afstand. Daarom vinden ze hem een ambetanterik. Afstand en hygiëne helpen. Niet iedereen is
schijnbaar overtuigd van deze maatregelen. 
 
De deken van Halle betreurt dat er dit jaar geen bedevaarders zullen komen. Meimaand,
Mariamaand. Ook wij gaan niet op bedevaart: niet naar Scherpenheuvel, niet naar het grotteke van
Jette. Velen van ons zagen uit naar die tocht omdat zij troost vonden bij Maria en steun bij elkaar.
Bij Maria konden zij hun rugzak afleggen en tot rust komen. Nu zullen wij dat thuis doen. Bij het
Mariabeeld een bloem en een theekaarsje. 
 
Hou het gezond, zorg voor jezelf en voor elkaar en volhouden. Zo nemen mensen afscheid van
elkaar in telefoon en mail. Anderen schrijven; als we mekaar terug gaan zien, geef ik je een dikke
knuffel. Ik kan het me al inbeelden. Elkaar vastpakken, na maanden scheiding. Echt con-tact. Dat
zal deugd doen. 
 
Als de horeca heropent, zal voor ons ook iets veranderen, hopen velen. We blijven voorzichtig
afwachten want het virus blijft actief aanwezig. Misschien dat er in september al een vaccin is – 
op veel plaatsen wordt er naar gezocht – dat zou een echt perspectief geven. Ik hoop dat, voor de
winter komt, er een vaccin is. Maar dat is ook onzeker. Productie en distributie is een ander
probleem. Nu eerst het voorjaar en de zomer beleven, binnen de grenzen van wat kan. Ik kan niet
geloven dat we al bijna 8 weken thuis blijven. Het lukt, soms is er een moeilijke dag. Maar we
hebben ons aangepast. Blijf in contact met elkaar. Spreken helpt. 
 
Ik hoor dat er in veel trefpunten belrondes zijn. De voorzitters stimuleren de telefonische opkikkers.
Als ik iemand opbelt, is hij of zij eerst verwonderd, maar daarna volgt een goed gesprek. Een
telefonisch gesprek is soms gemakkelijker dan van mens tot mens. Mensen willen hun partner niet
belasten met hun ongerustheid en zwijgen. Praten is zoals de venster van een kamer openen. Ook
ons hart moeten we verluchten.  
 
Dragen, verdragen en verder dragen. Het gaat verbeteren en ons lukken. 
Stap na stap, dag na dag. Op het leven! 
 
Jan Rolies, regiovoorzitter. 
0495 255 114  jan.rolies@gmail.com
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER



Beste vrienden van Okra,
 
In normale tijden zouden we vandaag, 8 mei 2020, op bedevaart
zijn in Scherpenheuvel. We zouden er bidden en zingen tot Onze-
Lieve-Vrouw en haar onze noden toevertrouwen. Diegenen die de
vorige jaren mee geweest zijn met onze regionale Mariabedevaart
weten hoe deugddoend het is om met zoveel mensen samen te
zijn, verenigd in het geloof en verbonden met elkaar. Zij die er bij
waren zullen het zeker niet vergeten: Koksijde, Banneux,
Scherpenheuvel, Hasselt, Tongeren … Stuk voor stuk mooie en
sterke ervaringen. Dit jaar is het anders en zit ieder in zijn huis.
Bidden kan nog, zingen voor sommigen ook, maar het samenzijn
en de verbondenheid missen we toch heel erg. 
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OP BEDEVAART VANUIT JE KOT

ALS DE AVOND VALT

 

Als de avond valt
en het donker wordt,
als dreigende wolken
ons leven komen verstoren,
als storm en onweer
pijn en verdriet aanvoeren,
zijn we klein en angstig.
 
Als ons levensbootje
labiel wordt en dreigt te vergaan,
als we voelen hoe dood,
als een tornado,
ons uit het leven kan wegrukken,
worden we angstig,
laat iedere wijsheid,
alle technologie
het afweten.
 
Dan kunnen we alleen nog maar vertrouwen op U
en op uw nooit aflatende nabijheid.
Want zo wilt Gij zijn voor ons:
als een Vader
die zijn kind
nooit in de steek zal laten,
als een Redder
die iedere storm weet te luwen,
als een God
die de dood overwint.
 
Een levende God!

WEES NIET BANG: IK ZAL ER ZIJN  

 
Als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken,
wees niet bang: Ik zal er zijn.
 
Als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren,
wees niet bang: Ik zal er zijn.
 
Als de bomen kaal zijn
en je honger hebt en dorst,
dan moge de Stem je zeggen:
wees niet bang: Ik zal er zijn.

Maar misschien kunnen we in onze gedachten op bedevaart gaan en ons zo toch nog verbonden
weten, via Maria, met mekaar. Wij bieden u twee teksten aan ter inspiratie. Weet dat vandaag heel
veel Okra leden ze zullen lezen en zo toch een beetje met ons verbonden zijn.
 
Maak er een mooie, bezinnende en verbonden dag van.
 
Guido Vanfraechem, regioproost Okra Brussel

We hebben speciaal voor jullie vandaag
een bedevaarts kaars laten ontbranden
in Scherpenheuvel. Om zo toch uw
kaars bij Maria te laten branden.
 

Bedevaart OKRA regio Brussel 
Scherpenheuvel 2017!



Trek het waspapier
voorzichtig van je kaars. 

Materiaal:
 
- een grote kaars,  
- waspapier,       
- een laserjet geprinte foto op normaal papier 
- een haardroger.

Laat je graag thuis ook een kaarsje branden?
Waarom dan is geen gepersonaliseerde fotokaars?
Hieronder vind je al de nodige uitleg om zelf aan de
slag te gaan.

8 mei 2020 volume 7

CREATIP VAN DE WEEK, ZELFGEMAAKTE FOTOKAARS

Werkwijze:
 

knip een stuk waspapier uit dat
net iets groter is dan je foto.

Plaats de foto rond de kaars
(beeld naar buiten) en plaats
het waspapier over je foto 

Blaas met je haardroger
voorzichtiger over de kaars. De
foto zal versmelten met de kaars.

Steek je kaars aan en
maak het gezellig!

IDEAAL ALS 

GESCHENK!

Wil je graag nog meer creatips? Neem dan gerust contact op
met OKRA regio Brussel en wij helpen jou met plezier verder
OKRA regio Brussel, 02 244 28 93 - brussel@okra.be



BLIJF FIT IN JE KOT!

Doe je liever aan beweging in je kot?
dat kan OKRAsport+ heeft speciaal
voor alle 55+ ers een aantal
oefeningen en beweegsessies
uitgewerkt die je perfect van thuis
uit kan doen. Je vindt alle
oefeningen en beweegsessies op de
webiste van OKRAsport+,
www.eenlevenlangsporten.be. 

 Zorg voor een leuk muziekje.

Neem eens een andere route. 

Beloon jezelf. 

Deel je activiteit via jouw sociale media

Geniet ervan!

Sommigen verkiezen de stilte of het
geluid van de natuur. Voor anderen
werkt muziek oppeppend of opbeurend.
Geniet tijdens het wandelen of fietsen van
je lievelingsmuziek of van een podcast. Je
zult merken: de tijd vliegt zo voorbij.
 

Je leert de eigen streek beter kennen,
ontdekt ongetwijfeld nieuwe paden
of pareltjes waar je het bestaan niet
van afwist. En als het even kan, kies
dan voor bewegen in het groen.
Want dat doet wonderen met je gemoed.
 

Denk tijdens het sporten alvast na hoe je
jezelf nadien kunt belonen. Dat kan iets
lekkers zijn zoals een koekje, trappist of
een fruitsla, iets gezelligs zoals een warm
bad, de warmte van de haard…
 

of een of andere app. Dat motiveert
ongetwijfeld ook anderen om te bewegen.
En vergeet #blijfsporten niet te vermelden.
 

Je vindt de filmpjes
ook  op het youtube
kanaal van OKRA Vzw
of op onze FB pagina.
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HOE MAAK JE HET SOLO-WANDELEN OF

SOLO-FIETSEN AANGENAMER?

Deze foto werd genomen tijdens de
wandeling van OKRA Elingen in de zomer
van 2019. Hopelijk kunnen we snel terug
samen komen om deze wandeling nog
eens opnieuw te wandelen.



Neem een ruime mengkom. Verzamel daarin de bakboter, bloem, havervlokken en suiker. Voeg
het bakpoeder toe en doe het ei bij de ingrediënten.

Meng de ingrediënten met propere handen en kneed tot je een mals koekjesdeeg krijgt. Gebruik
eventueel je keukenmachine om alles te mengen.

Hak de chocolade in kleine stukjes met behulp van een scherp koksmes. Je kunt ook
voorverpakte chocoladekorrels gebruiken. Meng de stukjes chocolade door het koekjesdeeg.

Voeg tenslotte de blauwe bessen toe en roer ze door het koekjesdeeg. Een klein deel van de
bessen mag hierbij openknappen. Het sap zal er mee voor zorgen dat je koekjes extra mals
worden.

Verwarm de oven voor tot 180°C. Hou de ovenplaat bij de hand.

Bedek de ovenplaat met een vel bakpapier. TIP: Fixeer het papier op de ovenplaat met behulp
van enkele likjes bakpoeder.

Schep gelijke porties van het koekjesdeeg met bessen op de ovenplaat met bakpapier. De
balletjes deeg hebben de grootte van een bol roomijs.

Leg de balletjes voldoende ver van elkaar. Tijdens het bakken zullen de porties deeg smelten tot
vlakke ronde bessenkoekjes.

Leg 6 tot 8 koeken op de ovenplaat. Bak meer koekjes in meerdere beurten of gebruik een
tweede ovenplaat per bakbeurt.

Bak de koekjes gedurende ongeveer 12 minuten in de voorverwarmde oven (afhankelijk van de
grootte van de balletjes deeg). Controleer regelmatig en haal de koekjes uit de oven zodra ze
goudbruin gebakken zijn.

Laat de koekjes met bessen en chocolade afkoelen en bewaar ze in een gesloten
koekjestrommel.

Bereidingswijze
   

    

       

  

      

    

      

       

    

     

       

 

Zondag is het moederdag, en wat valt er beter in de smaak - tijdens moederdag -
dan zelf gebakken koekjes. Hier lees je alles hoe je zelf lekkere koekjes met
Chocolade en blauwe bessen kan maken.
 
Ingrediënten:

 
- 200 g bakboter (op kamertemperatuur)
- 250 g bloem (niet zelf rijzend)
- 75 g havervlokken
- 125 g Suiker of vanillesuiker
- 100 g donkere chocolade
- 1 el Bakpoeder
- 1 ei
- 100 g blauwe bessen
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BAKKEN MET LIEFDE, KOEKJES VOOR MOEDERDAG

EEN IDEAAL GESC
HENK

VOOR
 MOEDER

DAG!


