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Beste vrienden en vriendinnen  van de regio Brussel, teamleden en 
vrijwilligers, 

Deze insert is de gelegenheid om met alle leden van onze regio contact te 
hebben want ieder lid krijgt ons prachtig maandblad in huis. Niet iedereen 
beweegt zich op digitale golven, vandaar het oude bekende drukwerk. 

Het waren en zijn nog nare en bewogen tijden. Indien wij als ouderen ons al 
meer zorgen maken over onze gezondheid,  onze toekomst, bracht het virus 
extra veel onrust mee. Gaan ik, mijn geliefden, mijn vrienden overleven? 
Evident was dat niet in maart 2020. Het waren zware maanden met veel ‘niet 
mogen en niet kunnen‘ , maar tot hier toe, hebben we geluk gehad. Ook onze 
regio heeft aan corona leden verloren. In vieringen hebben wij hen dankbaar 
herdacht. 

In moeilijke, onbekende omstandigheden heeft Okra veerkracht getoond.  
Er was van volledige stilstand geen sprake, integendeel. Jullie werden niet 
vergeten door de teamleden. Op allerlei manieren werd contact gezocht, 
velen vertelden ons dat ze blij waren dat ze niet vergeten werden. Er was 
extra veel aandacht voor elkaar. Natuurlijk hadden de teams het anders 
gewild en met spijt in het hart moesten ze afstellen en uitstellen. Gelukkig 
was er ook veel begrip, want veiligheid ging voor alles. Niemand wilde risi-
co’s nemen, het leven is ons hoogste goed. 

Sinds maart 2020 zitten we in een roller-coaster: lockdown, enkele initiatie-
ven (vooral wandelen), een schuchtere doorstart, terug uitstel, opnieuw 
doorstart. Voortdurend moest er geschakeld worden, het was rijden met de 
rem op. Geeft toe dat het vermoeiend was voor iedereen. En toch, gingen 
onze teamleden door, kwamen onze leden naar ledenvergaderingen, hadden 
uitstappen plaats,  vierden het regioteam met jullie ons 65jarig jubileum.  
Ieder lid kreeg een mok met het opschrift: Okra 65 jaar, warm en pittig. 

Beste vrienden dat is de uitdaging voor 2022: Okra warm en pittig  houden. 
Ik heb er alle vertrouwen dat dit gaat lukken, dank zij ons gemotiveerd en 
enthousiast regioteam,  dank zij onze lokale teams, dank zij jullie, door jullie 
trouw aan Okra. Nogmaals: Okra maken we samen. Waar leden samen 
komen, gebeurt Okra telkens weer. Ook in corona-tijden was dat een wonder.
 
Corona heeft ons terug gebracht naar de kern van onze beweging: ontmoe-
ting. Okra is een plek waar mensen zich mogen thuis voelen. Daardoor krijgt 
ons leven, een boost, een meerwaarde. Velen hebben daarom Okra gemist 
in die stille, angstige coronadagen. Wij wisten dat jullie hielden van Okra, 
maar de pandemie bracht jullie diepe gehechtheid aan het licht. In het 
gemis ontdekken mensen de plaats van vriendschap in hun leven.  

Het jaar 2022 is pas gestart. Wat gaat het brengen? Eén zaak staat vast: we 
zullen doorgaan, samen, in vertrouwen.  Hoe zal ons leven zijn? Zullen er 
nog veiligheidsmaatregelen zijn? Waarschijnlijk.  We zullen ons aanpassen 
en de regels volgen,  maar zullen doen wat we kunnen. 

Laat elkaar niet los, blijf elkaar ondersteunen in 2022, vergeet de thuisblij-
vers niet, de zieken, de bewoners van WZC. Vriendschap geven en vriend-
schap ontvangen maakt ons leven mooi en warm. 
Bedankt, nu samen verder. Jullie kunnen rekenen op Ingrid, Gillian, Pat, Malu, 
Nathalie en Hilde.  We zijn er voor elkaar, 365 dagen 
lang, warm en pittig.  

Jan Rolies, regiovoorzitter.    

Jan

Coverfoto 
(OKRA Londerzeel Sint Kristoffel viering 65j.)
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Dag Sjoekes, 

Vorig jaar, op 14 februari, namen jul-
lie massaal deel aan de Sjoekesdag. 
Hierdoor was dit een enorm succes: 
we kregen meer dan 100 foto’s bin-
nen van enthousiaste Sjoekes-eters. 
Dit jaar willen we nog beter doen.
We nodigen dan ook iedereen uit 
om ook dit jaar op maandag 14 
februari, zichzelf te verwennen met 
een lekker sjoeke (een eclair). Op die 
manier zijn we allemaal verbonden 
met mekaar, verbonden met onze 
‘sjoekes’. 

Stuur een foto terwijl je je sjoeke 
aan het opeten bent naar 
brussel@okra.be of via facebook 
messenger. Wij verspreiden ze ver-
der en zo blijven we met mekaar 

SJOEKESACTIE

verbonden. En je doet het niet voor 
niets! Onder al de ingestuurde foto’s 
trekken we 1 winnaar. En deze win-
naar wint: Sjoekes voor het hele 
trefpunt! Medewerkers van OKRA 
regio Brussel komen langs op de 
eerstvolgende bijeenkomst met 
eclairs voor het hele trefpunt! 

Vanaf nu heeft Valentijn afgedaan 
en spreken we enkel nog van 
Sjoekesdag. 

Waar wacht je op? Laat het smaken!

Hier vinden jullie alvast enkele 
super inzendingen van vorig jaar, ter 
inspiratie.
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OKRA regio 
Brussel-Halle-Vilvoorde 
65 jaar

OKRA regio Brussel bestaat 65 jaar en dit is niet ongemerkt voorbij 
gegaan. We vierden dit namelijk samen met de trefpunten en de leden van 
OKRA regio Brussel.

In 2021 gingen we hiervoor alvast 
langs bij heel wat trefpunten. Om 
samen ons jubileum te vieren. 

Ook in 2022 staan er heel wat vierin-
gen gepland. 
Hieronder vindt u alvast enkele 
foto’s van het feestelijke gebeuren.
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Ook in 2022 
staan er heel 
wat vieringen 
gepland
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OKRA Op Stap Gooik, wandelen met 55+ers

Het begon met een eenvoudig 
stoepgesprek ergens half augustus. 
Twee wandelaars die vertellen over 
hun wandelpassie en -ervaring 
komen op een idee. Waarom zou-
den we dit niet delen met leeftijd-
genoten, 55+ers. Het concept van 
tweewekelijke groepswandelingen 
is geboren. 

Gezien onze betrokkenheid kloppen 
we aan bij OKRA en kunnen meteen 
rekenen op ondersteuning. We mik-
ken op de actieve en fitte 55+er en 
gaan voor wandelingen van 9 à 10 
km. We vertrekken steeds vanop een 
andere plaats in en rond Gooik. Het 
Pajottenland is ons mooie decor. En 
we houden onderweg halt voor een 
sociale stop in een plaatselijk café-
tje. De deelnemers hebben de keuze 
om lid te worden van OKRA of tel-
kens 3 euro deelnamegeld te beta-
len.

Een programma van 7 wandelingen 
wordt opgemaakt, de OKRA regio 
zorgt voor een flyer en we starten 
met de promotie, online, in winkels, 
cafeetjes, via de gemeente, de huis-
artsen, de regionale pers… Het moet 
snel gaan, want onze eerste editie 
staat al gepland op 23 september, 
amper een goede maand na de eer-
ste wandelvonk. Het is toch wat 
afwachten qua interesse en deelna-

me. Maar we kunnen leven met 5 à 
10 deelnemers; we wandelen zelf 
immers al graag.

Groot was onze verbazing, aange-
naam onze verrassing. Op onze eer-
ste wandeling daagden meteen 23 
deelnemers op, sommige aangekon-
digd en anderen stonden gewoon op 
de vertrekplaats. Ondertussen zijn 
we 3 maand verder, telden we reeds 
47 verschillende deelnemers, 29 
totaal nieuwe OKRA leden en staan 
er nog enkele geïnteresseerden te 
trappelen om mee aan te sluiten in 
2022. Het befaamde lopend vuurtje 
van de mond aan mond reclame.

Ons verhaal gaat dus verder. Op 
6 januari sluiten we onze eerste 
cyclus af met een driekoningenwan-
deling en aansluitend hapje en 
tapje. In de buitenlucht, met een 
overkapping, windscherm en enkele 
vuurtjes. In corona tijden moet je 
immers creatief zijn. Vanaf 13 januari 
gaan we verder met onze tweeweke-
lijkse wandelingen. 

We hielden ook een bevraging bij de 
leden en deelnemers. Naast een 
evaluatie van de voorbije werking 
peilden we ook naar andere interes-
ses, mogelijk engagement en de 
behoefte aan informatie over de 
werking van de plaatselijke OKRA 
trefpunten en de regionale activitei-
ten. Een tweede pijler kondigt zich 
hierdoor al aan onder de vorm van 
fietstochtjes vanaf het voorjaar 
2022.

Voor ons is dit dus een zeer 
geslaagd experiment. Ook een 
bewijs dat je wel degelijk ‘jongere 
senioren’ kan aantrekken met OKRA 
als je mikt op hun interesses, er 
gericht expliciet wil voor gaan en 
een vlotte toeleiding organiseert.

Met OKRA regio Brussel gaan we ook 
op verkenning in groot Pepingen om 
af te tasten of we daar ook kunnen 
starten met dergelijke wandelingen, 
dus een OKRA Op Stap Pepingen. En, 
wie weet …

Hoe een experiment een schot in de roos werd.

Een bewijs dat je 
wel degelijk 
‘jongere senioren’ 
kan aantrekken 
met OKRA
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In deze regio bezoeken we twee 
merkwaardige sites die echte merk-
tekens zijn om hulde te brengen aan 
de meer dan 100.000 gesneuvelden:
We beginnen onze dag met een 
bezoek aan het Canadees prachtige 
oorlogsmonument en slagveld hoog 
gelegen op de heuvelkam van Vimy.

We bezoeken ook de Franse militaire 
begraafplaats van Notre-Dame de 
Lorette met de basiliek in 

Daguitstap 
Noord-Frankrijk  en de  stad ARRAS

Byzantynse stijl en “La Tour 
Lanterne” of de toren met de eeuwi-
ge vlam en daarin  de crypte van de 
Onbekende Soldaat. 

Na de lunch brengen we een vrij 
bezoek aan Arras.
Arras is de sfeervolle historische 
hoofdstad van de oude provincie 
Artesië en speelde gedurende vele 
eeuwen een belangrijke politieke rol 
in het graafschap Vlaanderen, op de 
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grens tussen Frankrijk en de Lage 
Landen. De Grote Markt, is meer dan 
1 hectare groot. Deze 11e eeuw 
marktplaats was oorspronkelijk 
omzoomd met houten huizen die 
vanaf de 17e eeuw werden vervangen 
door prachtige stenen gildehuizen.

De stad telt + 200 historische 
gebouwen (o.a. Belfort, St.-
Vaastabdij, kathedraal, ondergronds 
gangenstelsel..).

Verschillende data tussen 19 april en 2 mei 2022

De regio Noord-Frankrijk is het Unesco-erkend “Mijnpatrimonium van de Pas 
de Calais”.
Het is een sterk verstedelijkte streek waar tot voor kort de mijnbouw en tex-
tielindustrie domineerden .Na de eeuwwisseling begon een nieuwe economi-
sche bloei van het gewest tot één van de meest dynamische gebieden in de 
regio. Deze regio werd zwaar geteisterd door de twee wereldoorlogen. De 
stad Lens werd quasi totaal verwoest en met moeite terug heropgebouwd

Programma
Voormiddag: ontbijt  - rondrit – bezoek 
oorlogsmonument Vimy
Middag: 3-gangenmenu 
Namiddag: bezoek aan de stad Arras
Avond: broodmaaltijd 
Wil je mee op deze daguitstap?

Contacteer jouw trefpunt om te zien of zij dit 
aanbieden en op welke dag deze daguitstap 
voor jouw trefpunt is voorzien.

De prijs voor alle daguitstappen voor 2022 be-
draagt € 65 per persoon. Maar aangezien het al 
een hele tijd geleden is dat we elkaar nog heb-
ben kunnen ontmoeten bieden we deze daguit-
stap naar Noord Frankrijk en Arras uitzonderlijk 
aan voor € 60 per persoon.
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Regionale bedevaart 
Scherpenheuvel
Vrijdag - 20/05/2022

Op vrijdag 20 mei 2022 staat onze regionale bedevaart 
opnieuw op de planning, men zegge het voort. Om de 
coronacrisis van ons af te schudden wordt deze 
bedevaart een dag van bezinning en gebed, een dag van 
ontmoeting, van delen met elkaar wat het leven te bie-
den heeft aan vreugde, zorgen en verdriet. En alles ver-
woorden in een gebed, een kaarsje aansteken en stil 
kijken naar het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en samen 
tot haar een Weesgegroet bidden. 

Voor meer info kan u terecht bij uw plaatselijk trefpunt.

OKRA Cultuur Brussel 
Wat is er na al die corona-maanden fijner dan samen 
met de cultuurgroep te genieten van cultuur in Brussel! 
We zijn dan ook verheugd dat we in 2022 opnieuw een 
volledig aanbod voor het voorjaar kunnen aanbieden. 
We kijken alvast samen uit naar een boeiend seizoen 
met een gevarieerd programma. 

Zo gaan we op vrijdag 18/02/2022 een bezoek brengen 
aan het muziekinstrumenten museum. Op vrijdag 
18/03/2022 staat er een bezoek aan het Felixart museum 
op de planning.

Wil je meer weten of wil je je 
inschrijven voor een bezoek? 
Je vindt alle info terug op de 
website van de cultuur 
groep: 
https://www.okra.be/tref-
punt/okra-cultuur-brussel

Of vraag gratis onze 
Brochure aan via 
okracultuur@gmail.com

tickets verkrijgbaar via 
www.delumineuzenachten.be 

Een adembenemende 
avond vol betovering 

voor jong & oud!
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Ontvang als OKRA lid 2 €
korting op elke toegangskaart

OKRA2LUM
gebruik deze code bij reservatie


