
OKRA NIEUWSBRIEF
O K R A  R E G I O  B R U S S E L  

OKRA wandelgroep op pad in

Oudergem in kader van de

zomerspelen .

Welkom in de 28ste corona-nieuwsbrief . Ja hoor

u leest het goed we zitten al aan nummer 28 . 

We hebben deze editie extra feestelijk

aangekleed want we hebben iets te vieren bij

OKRA regio Brussel . We vieren namelijk niet

alleen de heropstart van de meeste van onze

trefpunten . Maar we vieren ook de 65ste
verjaardag van OKRA regio Brussel. hierover
lees je meer in deze nieuwsbrief .

Zondag 5 september organiseren we zondag
'voordeurdag' een ideale dag om te tonen aan

de wereld dat OKRA terug springlevend is , Blader

je even door? Dan vind je meer informatie . 

In deze nieuwsbrief kan je ook kennismaken met

onze nieuwe collega Malu . Ze schreef zelf een

tekstje om zich voor te stellen .

Blader gerust verder in deze nieuwsbrief en

ontdek onze crea tip en nog veel meer . 

Veel leesplezier !

De handen gingen in de lucht op de 

yoga-initiatie tijdens de OKRA Zomerspelen .

OKRA Sint-Kwintens-Lennik startte

opnieuw op met lijndansen .
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Dag vrienden en vriendinnen van OKRA regio Brussel ,

De zomer is voorbij , de natste nog wel sinds 1833 , het najaar is begonnen en deze brief valt als een goudgeel

herfstblad , in je mailbox . We hopen nog op een zonnig najaar , het Michielszomertje , het Theresiazomertje , …

en wie weet nog meer . 

Hoe dikwijls hebben we tegen elkaar niet gezegd dat we zullen doorgaan? Het virus zou ons niet tegen

houden , OKRA zou doorgaan , misschien niet met alle activiteiten , maar met wat mogelijk was binnen de

maatregelen van de overheid . Tot nu toe is het ons gelukt , mede dankzij de vaccinering die , vermoed ik , al

onze leden , gekregen hebben . 

In deze fase van de pandemie , de grote bevrijding is in zicht , 1-10-2021 , beginnen we al te vertellen over de

eerste dagen en weken van maart 2020 . Weet je het nog , dat we… en ik… Wie de vorige coronabrieven zal

herlezen , zal de evolutie van de coronaellende kunnen volgen . Het valt niet te ontkennen dat het virus bijna 2

jaar ons persoonlijk , familiaal en verenigingsleven sterk bepaald heeft . Het is nog niet voorbij en ik voel dat in

mijn lijf . Velen zeggen dat ze in die periode sneller verouderd zijn en dat hun conditie achteruit gegaan is .

Niet iedereen is veel gaan wandelen .  De meesten zijn vooral in de eerste fase veel thuis gebleven , geïsoleerd ,

angstig , voorzichtig , overbezorgd voor zichzelf en hun geliefden .  

Het grote doel van die periode was overleven , niet besmet en niet ziek worden . De oversterfte in WZC waren

beangstigend . Daarom was overleven , het zelfbehoud , het eerste doel . Ik herinner me nog de aankoop van het

eerste pakje mondkapjes , de eerste fles alcoholgel . 

OKRA heeft zich gerecht , vrij snel , is opgestaan en heeft contact gezocht met zijn leden. Na de eerste golf ,

kwam er wat meer vrijheid , dan volgde de tweede golf en dat was terug hard . We hadden even geproefd van

de vrijheid . Vrijer in contacten , vrijer in bewegen , steeds binnen de perken . 

Deze coronabrief is de voorlaatste laat Gillian , de redacteur van de C-brief me weten . In de laatste kunnen we

nog eens terugblikken . Nu kijk ik terug op de laatste maanden . Het wonder is gebeurd : 

de DOORSTART is een feit. De meeste trefpuntteams zijn reeds samen gekomen , algemene

ledenvergaderingen , hebben plaats gevonden , uitstappen zijn gepland of reeds uitgevoerd . Niet iedereen staat

even ver . Ieder zijn ritme , afhankelijk van de leden en van het team , elk team weet wat het beste is en wat

mogelijk is . Bij Okra genieten de trefpunten van een grote autonomie . Dat is een rijkdom en een waarde . 

 Zoals gezegd , zijn de meeste trefpunten aan het doorstarten . De verrassing : de leden waren op post . Ze

daagden op , met velen , meer dan gedacht . Dat deed deugd . Elders was de eerste opkomst eerder beperkt ,

maar de tweede was een succes . Het komt , maar geduld , het vertrouwen in de vaccinering en in elkaar moet

groeien . Eigenlijk waren we een beetje vervreemd van elkaar door de lockdown . Nu nog : er wordt nog niet

omarmd en gekust . Handen schudden hoort er nog niet overal bij . 

ZOMERSPELEN . In juli en augustus werden op verschillende plaatsen bovenlokale sportieve

ontmoetingsactiviteiten georganiseerd . Gezien de grote respons , zullen deze in 2022 een vervolg krijgen . Het

concept biedt nog veel mogelijkheden . Onze minister voor sport , Gillian , heeft dat in samenspraak met de

trefpunten professioneel georganiseerd . OKRA is een bewegende, sportieve vereniging . Bedankt , regioteam

en deelnemende trefpuntteams .   

Corona heeft ons verplicht digitaal te werken . Het dagelijks bestuur , de gewestvergaderingen , zelfs de

bedevaart , waaraan meer dan 500 leden thuis deelnamen , verliepen digitaal . Groot is dan de vreugde om

elkaar terug te zien en te horen , een fysiek contact heet dat in corona tijd . Het regioteam wil naar jullie komen

en de banden tussen regio en trefpunten aanhalen na , zoals gezegd , de ongewilde vervreemding . OKRA is
ontmoeting en activiteiten delen. Dat moeten missen , heeft pijn gedaan . Het gemis was groot want OKRA is

leven , een bron van energie . Het beste en goedkoopste medicijn tegen verveling , vereenzaming , verzuring . 
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Ingrid zal jullie inlichten over de initiatieven van de regio voor het najaar . Dit jaar geen startdag , dus twee jaar

op rij geen startdag voor de teamleden . Wij gaan dit compenseren met een ander initiatief , waarover Ingrid

meer zal vertellen . 

Op Facebook kan je het OKRA leven van onze regio volgen : OKRA regio Brussel , Halle & Vilvoorde . Elke dag

vind je bijna een blij-makend en inspirerend bericht uit de regio . Als voorzitter ben ik fier over wat er allemaal

plaats vindt in onze regio . Onze teams toonden veel veerkracht in moeilijke omstandigheden.
 

Toch zal het virus sporen nalaten in OKRA . Het aantal leden is gedaald door oversterfte , zoals dat heet en door

de veroudering van onze leden , meer hoogbejaarden en meer leden die naar een zorgcentrum gaan . Nieuwe

leden aantrekken was moeilijk tijdens de epidemie , maar wordt een opdracht voor ieder van ons . Het kan ,

zoals blijkt uit de resultaten van sommige trefpunten . Zet de nieuwe leden in de bloemen. Verwelkom ze .

Heb je al eens nagedacht over de vraag : waarom zouden mensen bij ons moeten aansluiten? Wat maakt OKRA

uniek? Waarop zijn we fier? Hoe kunnen we aantrekkelijker zijn?  En dan aan het werk . 

Na het ‘Blijf in uw kot ‘ van Maggie , moeten we naar buiten treden . Hier is OKRA! Opzij, opzij, opzij, hier is
OKRA. Doe met ons mee! Ook wij hebben een moeilijke tijd gehad , ook voor ons is een jaar een jaar van leven ,

nu nodigen we onze leeftijdsgenoten uit om mee te doen . Onze medewerker Pat heeft een origineel idee :

ZONDAG VOORDEURDAG . Op 5 september installeer je je buiten , aan de voordeur , en nodig je voorbijgangers

uit voor een natje en een babbel . Dat is werven en ontmoeten . Velen kennen OKRA niet of hebben een

verkeerd beeld van ons . OKRA is niet langer de KBG , want onze vereniging heeft zich constant vernieuwd . Het

OKRA hart is echter gebleven . Wat me telkens treft , is dat de zorg groot is voor elkaar . Daarom ben ik graag bij

OKRA . Ik kom er thuis en voel me er thuis . Er wordt gelachen , verteld , verdriet gedeeld en geluisterd . Waar

vind je dat , als je 80+ bent en alleenstaand? 

Je bent 65 en zoekt kameraden om fietstochten te maken , om te zingen en te musiceren , om te boetseren en

te mediteren . Waar? Bij OKRA. Er is ruimte voor nieuwe projecten. 

Als ik hoor van de plannen binnen de regio , begint het hart van het regioteam te kloppen . Net zie ik op FB de

zaal die klaarstaat voor de leden in Wambeek . De tafels zijn uitnodigend: schuif bij , hoe is het , lang geleden

en de zomer , gezond , …?  Het wordt een heftig najaar . 

Vrijwilligers weten dat de inzet voor het trefpunt veel tijd vraagt . Er moet veel overlegd worden , er moeten

afspraken worden gemaakt , elke activiteit moet voorbereid worden , uitgevoerd en daarna moet er opgeruimd

worden . Vrienden , dat mag niet onderschat worden . Het is een werk van elke dag . 

Daarom nogmaals iedereen bedankt voor de inzet, voor het vertrouwen in OKRA , voor jullie veerkracht , voor

jullie hart voor elkaar . Op non actief gezet , bleven jullie actief . Eindelijk kunnen we onze werkwoorden of doe-

woorden uitleven : ontmoet , omarm , ontdek en ontspan . 

Bijzondere dank gaat uit naar het regioteam dat steeds bereikbaar was , leden en teams wist te verbinden , met

telefonische contacten , gewestvergaderingen , kaartjes , brieven , … Zij staan klaar voor een nieuw werkjaar 2021-

2022 . 

Samen zullen we doorgaan , 

Samen maken we beweging , 

Samen maken we OKRA , 

Samen maken we van OKRA het huis van de welkom , 

Jan Rolies , regiovoorzitter .  
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Dag OKRA regio Brussel ,

Ik ben Malu Baert en ik ben net afgestudeerd aan de

VUB als Master Agogische Wetenschappen . Nu is het

tijd voor een nieuwe professionele uitdaging en kom ik

als educatief medewerker het team versterken in Regio

Brussel . Ik ben afkomstig uit Varsenare (bij Brugge)

maar tijdens mijn studies ben ik mijn hart verloren aan

Brussel . 

Ik ben 23 jaar , heb een tweelingzus , pleegzus en nog

een broer . Mijn vrije tijd breng ik vaak al wandelend

door in de natuur . Wanneer het geen wandelweer is kan

je mij terugvinden met een goed boek over spiritualiteit

of duurzaamheid . Daarnaast leer ik dolgraag nieuwe

culturen kennen en reis ik graag . Ook gezond koken

inspireert me .

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en jullie

trefpunten te leren kennen . Tot snel !

Malu : malu .baert@okra .be – 02 244 28 95

S U D O K R A

O N T M O E T  O N Z E  N I E W E  C O L L E G A
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Vul het rooster in zodat in elk
vierkant, elke rij en elke kolom 
alle nummers van 1 tot 9 één keer
voorkomen. Veel succes!

mailto:malu.baert@okra.be


Blup , blup , blup , breng de zee binnen met deze zelfgemaakte visjes . Eet jij of je kleinkinderen

graag ijsjes? Wel tover de stokjes van je ijslolly 's om in een echt aquarium met deze creatip . Zo

lekker was knutselen nog nooit .

- Houten ijsstokjes (één per vis)

- oogjes 

Teken je hand uit op het gekleurd papier met een potlood of balpen. Daarna knip je de vorm uit.

W E R K W I J Z E :
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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  V I S

M A T E R I A A L :

 

- Gekleurd papier 

- Schaar
- verschillende parels
- Een lijmpistool of plakband

Knip hartjesvormen uit een (oranje) gekleurd
papier, plak deze op de handpalm kant van de vis.
Plak de oogjes iets boven de mond van de vis.

Plak de vis op het ijsstokje en laat het
drogen. 

Je kan de vis nog extra versieren door er parels
op te plakken, vormen erop te tekenen.

Laat je vis drogen.

1

2

3

4

5

- een balpen of potlood
- stiften



Bij het begin van de zomer lanceerden we een oproep voor onze actie 'zondag voordeurdag' op
zondag 5 september. We nodigen OKRA leden uit om een deel van de dag gezellig samen buiten
te staan / zitten aan de voordeur voor een drink, babbel, taart, gezelschapspelletjes... Ondertussen
tonen we aan voorbijgangers dat OKRA terug springlevend is. Het is een ideale gelegenheid om
voorbijgangers wat meer te vertellen over jullie werking en activiteiten. 

Laat ons iets weten als jouw trefpunt mee doet of als je zelf mee doet. Wij zijn heel benieuwd naar
jullie ervaringen en foto's, we delen deze op onze facebookpagina: 
 https://www.facebook.com/okraregiobrussel. Je mag de foto's, verhalen doorsturen naar
brussel@okra.be of via facebook messenger. 

Z O N D A G  V O O R D E U R D A G
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B E G I N N E N  E N  H E R B E G I N N E N

O K R A  V I E R T  F E E S T !
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OKRA Regio Brussel is 65 jaar in 2021 

Wat een mooie verjaardag is dat! We zijn 65 jaar oud en
willen dit bescheiden vieren. 
Maar vooral: we zijn er klaar voor om er nog minstens 65
jaar bij te doen. 
Dank aan jullie allemaal, de trouwe leden. Dankzij jullie
mocht OKRA al zo lang bestaan, dankzij jullie blijven we
een grote, mooie familie, dankzij jullie mogen we elk jaar
een kaarsje meer uitblazen op onze verjaardagstaart.
OKRA Brussel, dat is een grote groep leden, in 120
trefpunten: OKRA is de leden en de leden zijn OKRA. En
we doen voort: er wacht ons nog een mooie toekomst. 

Een dag beginnen,
je werk beginnen,
je studie beginnen,
opnieuw beginnen na een ruzie,
na een misverstand,
na een ziekte, na corona …
Met Okra opnieuw beginnen …
Ons leven is een voortdurend (her)beginnen.

Elk begin wordt gekenmerkt door hoop,
verwachting en belofte.
Bij elk begin wordt het leven nieuw,
aantrekkelijk, spannend.

Elk begin draagt enigszins de vervulling van
wat het belooft,
maar over elk begin werpt ook de onzekerheid
haar schaduw.

Wie heeft er niet al eens gezegd:
“Was ik daar maar niet over begonnen.”

Als we aan iets nieuws beginnen,
valt niet te voorzien
wat ervan terecht zal komen.

Al geven we vaak iets op,
toch laten we het nooit daarbij.

We beginnen altijd weer opnieuw.
Zo krijgt ons leven gestalte.
Wie in staat is te herbeginnen,
is ook in staat te leven.

Een nieuw begin
is als een nieuwe geboorte.
Het draagt de hoop
van een heel leven in zich.

[naar Erik Stynen]


