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

Tring , tring , tring tring ! "Ja , hallo wie daar"? Ah

het is de nieuwe Corona-nieuwsbrief die voor

de deur staat . Waar wacht je op? Open je

voordeur en laat de nieuwsbrief binnen . Want

ook deze keer staat hij weer boordevol sappige

artikels en mooie verhalen .

In deze editie kan je ook kennismaken met

onze nieuwe collega Pat Rooseleers . Hij

schreef zelf een tekstje om zich aan jullie voor

te stellen . Dus neem alvast een kijkje en

ontdek wat Pat allemaal in petto heeft (of

moet ik zeggen in Patto !    ).

Verder vind je in deze editie ook extra uitleg

over onze digitale bedevaart , een voorwoordje

van onze voorzitter en nog zoveel meer .

Geniet ervan !

OKRA Herne blijft niet bij de pakken zitten ,

en schenkt aan alle vrouwelijk leden een

OKRA verrassingspakket .
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Heb je zelf nog foto's van een OKRA-
activiteit? Bezorg ze ons gerust, en
wie weet nemen we jouw foto's wel
op in de volgende nieuwsbrief.

OKRA Liedekerke zette hun

vrouwelijke leden letterlijk in de

bloemetjes voor Moederdag .

Op 27 mei kwamen we met enkele

leden van het regiobestuur digitaal

samen om het toekomstplan van OKRA

te bespreken .



Beste Okra vrienden van de regio Brussel , beste teamleden , 

De tijd vliegt snel , maar de uren kunnen soms lang duren . Een aansporing van Gillian om me aan

het schrijven te zetten . Er is dus weeral een maand voorbij . Graag zet ik mij aan het schrijven om
zo bij jullie te zijn. 

Op 11 mei was er overleg over de tijdslijn van de versoepelingen . Plots ziet de toekomst er anders

uit . Zonder zorgen , complete vrijheid? Neen . Normalisering , terug naar vroeger? Neen , maar grote

openingen naar semi-normaal samenkomen . Er zullen mogelijkheden zijn voor het
verenigingsleven de komende weken , dus ook voor OKRA . Eerst is het wachten op meer details

van de overheid , de instructies van OKRA Algemeen en dan krijg je nieuws , goed nieuws . Er komen

de volgende weken meer beslissingen en protocollen en in het licht daarvan zullen wij onze

plannen bijstellen . 

De statistieken gaan de goede weg op , de vaccinaties vorderen , een marge van onzekerheid blijft ,

maar de basis om binnen activiteiten te organiseren , binnen grenzen , neemt toe . Dat verlangen we

toch? 

Vorige week vertelde een regiodirecteur me dat bij hen enkele trefpunten tot nieuwjaar de deuren

dichthouden . Als een team dat beslist , dan is dat zo , maar het is spijtig . Wij respecteren de
autonomie van de trefpunten. Gelukkig zijn er anderen die vooruit willen , met voorzichtigheid en

lef . Het overleg van 11 mei zal de teams aan het denken zetten en sommigen zullen schakelen . In

moeilijke tijden , moeten we flexibel zijn en snel kunnen schakelen . Velen hebben dat gedaan , met

goede resultaten . 

Intussen wordt er veel gewandeld , gefietst en petanque gespeeld . Iets kan , dus niet aarzelen en

vooruit . Buiten actief zijn, in een open ruimte, in gezonde lucht, is aangeraden , na een zware

winter . Ja , de winter is voorbij , alhoewel de lente fris en grijs is . Ik ben net even gaan wandelen in

het Broek . De pracht van het jonge frisse groen , de bomen in blad , is overheerlijk !  

8 mei , V-dag is T-dag geworden . We gaan nog lang vertellen over de opening van de horeca .

Sommigen spraken van een bevrijdingsdag . Wat is de stad zonder terrasjes? Senioren spreken af en

ontmoeten elkaar op een terras , meestal in de namiddag . Nu kan het sociale leven hernemen. 

Jean-Pierre Bulté is na een slepende ziekte heengegaan . Jarenlang was hij de drijvende kracht ,

samen met Rita zijn vrouw , achter de dans in onze regio . Hij was competent , beminnelijk en vroom .

Zijn overlijden laat een leegte na . Onze christelijke deelneming. 

Binnenkort mag je van het regioteam een infobrief ontvangen (is ondertussen aangekomen). Ingrid ,

Gillian en Pat hebben zomerplannen . Wie niet waagt , blijft staan . We durven geloven in de
doorstart , met respect voor ieders beslissing tot deelname , wetende dat niet alles vlot zal lopen

vanaf de eerste dag . 

Opstart of doorstart? Wij kiezen voor doorstart , omdat de trefpunten sinds maart 2020 niet stil

gelegen hebben , niet plat zijn gegaan , maar onmiddellijk zijn opgestaan en initiatieven genomen

hebben om contact te houden met de leden . Er is tijdens dit speciale coronajaar 2020 veel
gebeurd en daarom nogmaals gefeliciteerd voor ieders inzet. 

Doorstart betekent dat wij ons de fysieke ontmoetingen terug gaan kunnen opnemen . Want dat

hebben we ontdekt : Okra is ontmoeting , is vriendschap geven en delen . Zoals families niet kunnen

zonder tafelontmoetingen , kan okra niet leven zonder het tafelgebeuren . Als wij terug kunnen

samenkomen , zijn wij echt doorgestart . Natuurlijk zullen er regels zijn , de noodzaak van de

ventilatie , maar geen zorgen , we zien wel . 
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Tijdens de laatste gewestvergaderingen vond ik enkele vragen verrassend : heeft Okra het verschil

gemaakt of hebben jullie lokaal het verschil gemaakt? Wat hebben we goed gedaan? Waarop zijn

jullie fier? Wat heb je geleerd of ontdekt voor de toekomst? Wat ga je veranderen? Stof om tijdens

een teamvergadering te bespreken en te delen met elkaar . Ook eens aan de orde stellen als

bezinning aan de leden bij komende algemene ledenvergaderingen . Willen wij actieve senioren

zijn die deelnemen aan het sociale leven , die inspraak waarderen , dan moeten we hen de kansen

geven te spreken . Geef jullie leden het woord en vraag hun gedacht . Daardoor gaan ze zich ook

betrokken voelen en minder louter consumenten zijn van ons aanbod . Okra is niet de lokale

teamleider , maar iedereen die deelneemt aan onze ontmoetingen en activiteiten . Dat is ook

kenmerkend voor OKRA : samen maken wij OKRA . 

Digitale ontmoetingen mogen er zijn en we gaan daarop inzetten . Wat corona ons wel geleerd

heeft , is dat wij mensen zijn die nood hebben aan fysieke contacten . Vandaar de nieuwe termen :

contacthonger , huidhonger . Wie is niet moe van digitale contacten en vergaderingen? Buiten onze

kinderen en kleinkinderen , is het goed anderen , onze leeftijdsgenoten , te ontmoeten om onze

gedachten te verruimen , om te horen hoe anderen leven , hoe dat zij problemen oplossen , goed

leven en overleven . Het is belangrijk om onze ervaringen te kunnen uiten en verwoorden.
Verwoorden = in woorden uiten . Soms hoor je : ik kan dat niet zeggen , ik heb daar geen woorden

voor . Wel probeer maar . Sprekend wordt alles helderder . Ik zal het nog maar eens herhalen : Lieve

mensen , ontmoeten is leven , is spreken , is delen , is verbondenheid , is dragen en gedragen worden .

Het is geen zwakheid te zeggen dat je niet zonder de anderen kunt . 

OKRA is je trouwe partner op je levensweg . Vergeet niet dat OKRA ook opkomt voor onze
belangen . OKRA heeft invloed in de cenakels van de Wetstraat . Er is een studiedienst voor 

 belangenbehartiging en pensioenen . Het regioteam kan , indien je vragen over je rechten hebt ,

deze doorspelen naar OOKRA Algemeen . Elke jaar lost OKRA honderden problemen van leden op .

OKRA organiseert leuke activiteiten , maar denkt ook aan onze belangen . Nu zet OKRA zich in voor

bankautomaten en tegen de sluiting van bankfilialen . 

Op 27 mei komt het regiobestuur digitaal samen om het herstuctureringsplan , in het begin Omar

genoemd , nu het Herstelplan van OKRA , te bespreken . Eind juni zou dat plan definitief goed

gekeurd worden om dan geïmplementeerd te worden . Het implementatieproces zal jaren duren ,

maar de wijsheid zegt het : de boer , hij ploegde voort . Wij ook in de trefpunten gaan gewoon verder

werken . 

Onze zorg is LEDEN, LEDEN, LEDEN . Met corona is er weinig instroom geweest en meer uitstroom .

Wij geloven in Okra , maar moeten ons bekend maken . De beste reclame zijn onze activiteiten , onze

uitstraling , onze aantrekkingskracht : daar wil ik bij horen . Mond aan mond reclame doet wonderen :

Zeg geen goesting om mee te gaan naar de vergadering , ik kom je halen !

De eerste stappen uit de tunnel zijn gezet . Het worden spannende maanden door de nieuwe

mogelijkheden . Elkaar terugzien is de grootste wens van Ingrid , Gillian , Pat en mezelf . Blijf contact
houden met elkaar , communiceer , hou het gezond . ik denk dat al onze leden ondertussen

gevaccineerd zijn wat ons meer vertrouwen en zekerheid geeft om buiten te komen en elkaar te

ontmoeten . 

Tot gauw !

Jan Rolies , regiovoorzitter . 
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Breng de zomer in je huis met deze kleurrijke windmolentjes . Deze windmolentjes zijn een ideaal

knutselproject om met je kleinkinderen te doen . Lat je creativiteit de vrije loop en geef er alvast

een goeie draai aan .

- Houten Satéstokjes

- Parels of kralen

Knip het papier in een vierkant van 6 cm op 6cm. En maak een knipje in elke hoek naar het midden
toe, volgens het afgebeeld sjabloon. Maak vervolgens met de duimspijker in elke hoek een gaatje.

W E R K W I J Z E :
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M A T E R I A A L :

 

- Gekleurd papier (in vierkanten van 6 op6)

- Spelden (met speldenkop)
- Een duimspijker
- Een lijmpistool of plakband

Gebruik de tang om de speld te plooien (maak de
plooi in het midden van de speld).

maak vervolgens een gat in het satéstokje
(dit gaat het gemakkelijkst met de
duimspijker). En steek de speld door het gat. 

Prik de speld door het gat in één van de hoeken,
prik vervolgens de tweede hoek op de speld, doe
dit ook voor de derde en de vierde hoek.

Vervolgens prik je de speld door het midden
van het papier en bevestig de parel

Bevestig het uiteinde van de speld doormiddel van lijm of plakband.

1

2

3

4 5

6

- Schaar
- Een tang (om het uiteinde van de spelden om te plooien)

En blazen maar!



Nu wil ik me meer inzetten voor de basiswerking in onze trefpunten , de kloppende aders van OKRA . Ik kom

halftijds de personeelsploeg van de regio versterken . De regio waarin ik zelf thuis ben , want ik ben geboren en

getogen in Oetingen in hartje Pajottenland . Zuid-Pajottenland wordt dan ook het gewest waarop ik me het

meeste ga focussen .

Ik ben 58 jaar en in m ’n vrije tijd getriggerd door petanquen, wandelen, kaarten en snookeren . Op mijn

beroepslijstje staan organisaties als De Lijn , Scouts en Gidsen , Steunpunt Jeugd en OKRA .

De eerstkomende grote uitdaging voor OKRA is om onze draad terug op te nemen na de Corona ontberingen .

De honger naar elkaar weer ontmoeten , samen op stap te gaan , te zingen , dansen en bewegen is groot . Het is

onze uitdaging om onze leden terug warmte , betrokkenheid , plezier , ontdekking en stipnoteringen in hun

agenda te bezorgen . En , samen kunnen we dat: opnieuw die verslavende magneet worden voor onze leden en

ouderen . Ik wil daar , samen met jullie , de collega ’s en vrijwilligers mee voor gaan .

Chapeau alvast voor jullie inzet , volharding en ondernemingszin . En , we zien en horen elkaar binnenkort wel .

Pat - pat .rooseleers@okra .be - 02 244 28 98

Dag OKRA regio Brussel ,

Ik ben Pat Rooseleers en op de bijgevoegde foto zie je

me triomfantelijk zwaaien met het bruidsboeket bij

m ’n recente huwelijk . Het huwelijksbootje is niet het

enige vaartuig waar ik onlangs inscheepte . Binnen

OKRA nam ik op 1 mei de overzetboot van het Nationaal

Secretariaat naar regio Brussel-Halle-Vilvoorde . Ik werk

een tiental jaar voor OKRA en was o .m . begaan met de

jaarthema ’s , de Lourdesbedevaarten en de reiswerking .

Ik volgde ook al het reilen en zeilen van de regio Brussel

mee op .

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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S U D O K R A

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



Op deze laatste dag van de meimaand , Mariamaand

kijken we hoopvol naar het leven van Maria .

Velen van ons voelen zich in deze dagen machteloos .

Het leven – het onze en dat van onze geliefden –

lijkt zo kwetsbaar , bijna niets .

We vechten tegen een virus ,

maar met ongelijke wapens , met een tekort aan middelen .

Ook Maria weet wat het betekent niet op te kunnen tegen overmacht .

Ze zag haar zoon ten onder gaan , en kon niets doen .

Tenzij aanwezig zijn . Een moeder die haar kind niet verlaat .

Onze wetenschappers en zorgverleners kunnen veel .

We zijn zo dankbaar voor hun inzet en hun onvermoeide strijd .

Sommigen zijn eraan ten onder gegaan . 

Anderen geven niet op en verliezen nooit de moed .

Onze politici doen wat ze kunnen om de situatie te beheren .

Maar niemand kan alles . En in sommige gevallen heel weinig . Of niets .

Maria leefde daar waar ze was , ze leefde haar realiteit ,

Zeg maar eenvoudigweg : haar leven ,

het leven zoals het haar gegeven was .

Ze moest veel dromen loslaten .

Ze liet zichzelf los , om open te blijven

en aandachtig haar zoon te volgen , te beschouwen ,

in het geloof dat ze in Hem Gods liefde werkzaam zag .

Dat kunnen wij ook , in haar spoor .

[Uit de digitale meibedevaart van Okra regio Brussel die in de plaats kwam van de
jaarlijkse bedevaart en die jullie ook via mail gekregen hebben.]

De meimaand is de bedevaartmaand . Ook bij OKRA , normaal gaan we ieder jaar in de

maand mei met 1000 OKRA-leden op regionale bedevaart . Ook op 28 mei zouden we dit
jaar samen naar Scherpenheuvel gaan maar helaas gooide Corona weer roet in het eten .

Maar , we zorgden voor een alternatief . namelijk een digitale versie . Op vrijdag 28 ontvingen

alle leden van wie wij het e-mail adres hebben de digitale bedevaart in hun mailbox .

Heb je niets ontvangen? Niet getreurd , de digitale bedevaart blijft beschikbaar . Je kan de

link altijd opvragen bij OKRA regio Brussel of bij één van de bestuursleden van jouw

trefpunt .

D I G I T A L E  B E D E V A A R T  O K R A  R E G I O  B R U S S E L
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I N  C O R O N A T I J D E N  N A A R  M A R I A  K I J K E N

Bezorg ons je e-mail adres via brussel@okra.be en wij bezorgen jou de link naar
de digitale bedevaart.


