
Okra nieuwsbrief

OKRA Machelen

bezorgt een Kerst-

en Nieuwjaars

geschenk aan al

hun leden.

Lieve vrienden, 

10, 9, 8, 7, ..., 3, 2, 1 Gelukkig
nieuwjaar!

We zetten het nieuwe jaar meteen
feestelijk in met een nieuwsbrief
in een volledig nieuw kleedje. En
zoals altijd staat ook deze
nieuwsbrief weer boordevol
versnaperingen en verfrissingen
voor de geest.

Ook in deze editie kan je weer
smullen van een mooi voorwoord,
enkele bezinnende teksten, heel
wat initiatieven van onze
trefpunten en uiteraard weer een
boel entertainment.

Lees snel verder en laat je
verrassen!

inleiding
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OKRA Beert viert

Kerst op een

bijzondere manier.

Met een ontbijt

aan huis bezorgt.

OKRA regio Brussel

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 St Martens

Lennik brengt

cadeaus langs bij

al hun leden.
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W O O R D J E  V A N  D E  V O O R Z I T T E R

Beste OKRA vrienden en teamleden, 

De dagen lengen, de zon klimt steeds hoger, de aarzelende warmte doet ons deugd.

Januari was vroeger een lange, saaie, grijze maand na de eindejaarsfeesten en de

kerstvakantie. Niet voor OKRA, want in die maand waren er veel activiteiten. Dit jaar

een lege maand. De deuren blijven dicht en dat doet iedereen pijn. De

meest gestelde vraag blijft: en wanneer? Zoals de duivenmelker: hij wacht. Met

duizenden wachten wij reeds maanden lang, tegen alle hoop in, tegen alle

verwachtingen in. 

2021 wordt een uniek jaar: jaar van het einde van de epidemie, jaar van vaccinering, 

jaar van heropstart van OKRA. Een jaar van hoop, met een perspectief en terechte

verwachtingen, zeker voor het najaar. Love, maar ook OKRA is in the air. 

We moeten realistisch zijn en mogen geen illusies voeden. OKRA zal heel rustig

opstarten en de terugkeer naar normaal zal geleidelijk verlopen. Heel het land moet

gevaccineerd zijn en naar gelang de besmettingscijfers  zal dan beslist worden wat

kan. Er zijn nog veel onzekerheden. Jullie volgen het nieuws met ongeduld en kennen

de stand van zaken. 

Indien alle senioren gevaccineerd zijn voor de zomer (tussen maart en juli?), mogen

we kleine versoepelingen verwachten. Terug buitenactiviteiten? Kleine

groepsactiviteiten binnen? In ieder geval mogen we voorzichtig plannen maken, een

voorlopige agenda voor het najaar opstellen. Hoe gaan we onze leden verwelkomen,

verrassen, verbinden? We maken ons stillekes klaar.  

GEWESTVERGADERINGEN. Volgende week starten de gewestvergaderingen. In 2020

hebben we 2x digitaal vergaderd, en 1x fysiek. Ook dit jaar gaan we starten met een

digitale vergadering. Als laatste keer? Laat ons hopen dat we daarna zonder

problemen en veilig met 10 teamleden mogen samenkomen. We kijken heel dankbaar

terug op de voorbije gewestvergaderingen. De uitwisselingen over wat lokaal

gebeurde, de kleine vreugden en de grote zorgen, werden gedeeld. De vragen van

2020 waren: ‘Hoe is ’t?’ en ‘En wanneer? ’. Ook nu zullen dat de vragen zijn.

Zoals je weet, is de epidemie nog niet gedaan en daarom deze coronabrief nr. 21. We

zullen doorgaan zolang corona ons beperkt in onze activiteiten en misschien wordt

deze coronabrief een regionale nieuwsbrief. Jullie hebben ervaren in 2020 hoe

belangrijk het was met elkaar in contact te blijven. Veel leden waren zeer blij met

deze coronabrieven. De teams hebben ook alles in het werk gesteld om contact te

blijven houden met hun leden. Een brief of een kaartje in de bus was een eenvoudige

manier van verbonden blijven. En onze leden zijn nieuwsgierig naar wat elders

gebeurd. Foto’s zijn daarom steeds welkom.



Nu wij betere tijden tegemoet gaan, durven we omkijken naar 2020. Nooit zal ik 15

maart vergeten: alles ging plat en dicht. Geen oorlog of een aardbeving, maar een

virus verlamde het land en OKRA. Zaterdag 15 maart richtte OKRA zich op en Jo en de

collega’s begonnen te bellen. Dikwijls gaan we het verhaal van 2020 nog vertellen aan

elkaar. Velen onder ons hebben ook geleden door de vereenzaming en de angst voor

besmetting. Enkelen verloren geliefden en vrienden. Als wij dit jaar terug gaan

samenkomen, zal daarover verteld worden. Het leed van de epidemie die wonden

geslagen heeft, is nog niet uit het lijf. 

Je trefpunt zou ik willen vergelijken met een tweede leefkamer. Daar ben je thuis, ben

je welkom, wordt er gepraat en aan tafel gezeten. De tafel delen is leven delen.

Een trefpunt is een praatgroep. Wij doen niets liever dan elke maand eens

gezellig praten met elkaar. Wij hebben zoveel te vertellen want uren zitten we

alleen thuis. Veel kan niet gedeeld worden, omdat we alleen zijn. Praten met

vrienden van OKRA is anders dan met je kinderen. "Ik heb alleen de muren om

tegen te spreken" zeggen sommigen. Kom zet je bij en vertel. Dat is OKRA. Als de

sfeer goed is, is dat een  stukje hemel op aarde. Iedereen moet aan die sfeer

meewerken, zijn  deeltje bijdragen. Hier ligt de reden waarom wij in deze pandemie

OKRA zo missen. Wij missen onze  tweede thuis, onze tweede huiskamer. Dit jaar

hopen wij jullie te mogen verwelkomen in de OKRA living. 

Het is nu een kwestie van volhouden. Velen zullen uitzien naar de brief voor

vaccinatie. Vorig jaar was dat anders, er was geen uitzicht. Dit jaar weten we dat het

goed komt. We zijn dankbaar dat wij nog mogen leven, want, geef toe, het was niet

gemakkelijk. Het duurt lang en we worden moe. Ook het regioteam is blij, superblij,

dat het de goede kant uitgaat. Laat ons dromen van 1 oktober, het jubileumfeest van

OKRA regio Brussel. We willen elkaar terug zien en horen : Julien, Irma, Jan, Ben,

Gerda, Malou, Paul, Guy, Piet, Maria, …

Gillian, pas vader van Ada, gaat deze brief weer extra verzorgen. Jo en Ingrid leven

mee en staan altijd klaar om van dienst te zijn. Even bellen voor een info… Of zomaar. 

Ik herinner mij een ontmoeting met een Engelse familie en bij het afscheid zei de

vader: "John, keep in touch". Ik ben dat nooit vergeten. Hou contact met elkaar! Niet

vergeten. 

Iedereen een groet, het is fijn om samen te zijn en te samen werken, het regioteam

mist jullie, tot gauw, 

Jan Rolies, regiovoorzitter.
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W O O R D J E  V A N  D E  V O O R Z I T T E R



Leg de kurken in een mooi
patroon naar keuze

Snijd elke wijnkurk in de helft (eventueel kan je de kurken even
stomen in warm water dan zijn ze gemakkelijker om te snijden

4
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Wie nieuwjaar zegt, zegt meteen ook schuimwijn. Maar wat doe je met al die
kurken? Wel wij hebben voor u de oplossing. Een zelfgemaakte onderlegger van
kurk. Vanaf nu heeft u geen enkel excuus meer om geen wijn te drinken. Schol!

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  O N D E R Z E T T E R S

Lijm nu de kurken aan elkaar, kleef een lint aan de
buitenkant rond de kurken als afwerking

M A T E R I A A L :

W E R K W I J Z E :

Schuur de gesneden kant van de kurk
mooi glad met schuurpapier.

Laat het knallen!!
!

- Lijm of lijmpistool

- Gekartelt keuekenmes 

- 31 wijnkurken (geen plastic)

- lint 

- schaar

1

2

3

- schuurpapier



O K R A  D O O L H O F

Voor elke tocht is er een ster,

die wijzen brengen zal

waar 't wonder van het leven

in eenvoud wordt getoond,

waar Gods liefdevol geven

in kinderogen woont.

 

Voor elke tocht is er een ster.

Zoek niet te ver!

 

Voor elke tocht is er een ster,

een woord, een teken,

een weg, een uitweg,

een terugweg als het moet.

 

Voor elke tocht is er een ster,

een vriend, een hand,

een huis, een thuis,

een boek, een beeld,

een lied misschien.

 

Voor elke tocht is er een ster,

voor ieder mens,

voor oud en jong

die wijs wil heten,

voor iedereen die zoekt

naar redding en naar recht.
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V O O R  E L K E  T O C H T  I S  E R  E E N  S T E R

START



Ineens ben ik in tranen.

Voel ik me alleen en maakt de

uitzichtloosheid me gek.

Grijpt de angst me naar de keel.

Op andere momenten ben ik positief.

Zie ik wat het ons brengt.

Hoe we dit op de een of andere manier

nodig hadden.

De wereld die steeds harder draaide.

Het milieu dat schreeuwde om aandacht.

Mensen die schreeuwden om rust.

En nu lijkt het alsof de natuur

aan de rem heeft getrokken.

Aan de noodrem.

Alles komt tot stilstand.

Behalve in de zorg.

Daar is de druk enorm.

De mensen die we jarenlang onderwaardeerden,

een hongerloontje betaalden,

zijn nu onze helden.

We klappen voor ze.

Nu wordt zichtbaar wat er echt toe doet.

Gezondheid, saamhorigheid, liefde en

verbinding.

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.

We leren nu hoe kwetsbaar we zijn.

Dat niets zeker is in het leven.

En hoe dom we zijn geweest.

Om geld, status en schoonheid

tot het hoogste goed te verheffen.

Honderd km/uur rijden voor het milieu??

Velen zouden zich er niet aan gehouden hebben.

Nu is er bijna niemand meer op de weg.

Verre vakanties waren de normaalste

zaak van de wereld.

Sterker nog, het was een trend waar

iedereen graag aan meedeed.

Hoe verder, hoe beter.

En nu vliegt er bijna niemand meer.

Kinderen brachten we massaal naar

kinderdagverblijven en BSO’s.

Onze carrières waren belangrijk.

Gaven ons aanzien.

Thuisblijfmoeders moesten zich altijd

verdedigen. Het woord alleen al…

Nu we verplicht thuis zitten en onze

kinderen ook, weten we de spelletjes weer

te vinden.

De verf en de klei.

Worden we zelf weer een beetje kind.

Onze ouderen, waar we voorheen

nauwelijks naar omkeken.

Worden nu beschermd met man en

macht.

We bieden onze hulp aan.

Doen boodschappen voor ze en zingen ze

toe zodat ze zich niet vergeten voelen.

We bellen en skypen omdat we ze niet

kunnen bezoeken.

En nu we de kapper, de schoonheidssalons

en de rimpeldokter niet meer kunnen

bezoeken, wat zal er overblijven van onze

schoonheidsidealen?

Onze drang om jong te blijven terwijl we

nu niets liever willen dan oud worden.

De natuur kan eindelijk ademhalen.

De natuur waar wij deel van uitmaken

maar waarvan wij zo vervreemd waren

geraakt.

Wat zijn we nietig als de natuur van zich

laat horen.

Tsunami’s, orkanen, bosbranden,

epidemieën.

Dan laten we alles vallen en hebben we

alleen elkaar nog. Naakt en kwetsbaar.

Ik haal ook eens diep adem en droog mijn

tranen.

Het komt goed... Zorg goed voor elkaar ♥
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I N E E N S  B E N  I K  I N  T R A N E N

Deze mooie tekst over de coronapandemie,
die we graag met jullie delen, bereikte ons
van een tachtigjarig lid van OKRA Liederkerke
Ter Muilen. 


