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

In OKRA Strombeek Bever zijn ze
alvast terug begonnen met een
spelletje kubb met maar liefst 13
aanwezigen. Ondanks alle Corona-
maatregelen was het toch super
gezellig.

INLEIDING

 

Vorige week waren we getuige van
de nieuwe versoepelingen in de
Corona-lockdown. We zien dan ook
dat er sinds maandag hier en daar
terug aan sport kan worden
gedaan. Wij waren getuige van
enkele trefpunten die stap voor stap
terug beginnen met sportactiviteiten.
 
Maar de meeste OKRA-activieiten
kunnen helaas nog niet opstarten,
dus ook nu blijven onze trefpunten
druk in de weer om hun leden een
hart onder de riem te steken.
 
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.
 

OKRA Buizingen verrast hun leden
met een goed gevulde geschenkmand.

Wekel i jkse Corona-nieuwsbr ief

Heb je zelf nog leuke foto's van
jouw OKRA-initiatief, bezorg ze
ons via gillian.demaegd@okra.be
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

 

Beste Okra Vrienden, 
 
De vergadering van de Nationale Veiligheidsraad op 3 juni is een kantelmoment. Het sociale leven
zal zich, na weken van lockdown herstellen door de opstart van de horeca. Wie voor 13 maart de
gewoonte had om met vriendinnen nu en dan een koffie of een glas wijn te delen, kunnen dit
opnieuw. De nieuwe richtlijnen hebben we kunnen volgen op de tv en in de kranten lezen.    
 
Ik zie momenteel drie groepen van senioren. De durvers die vooruit willen, de angstigen die
absolute veiligheid en zekerheid willen en de twijfelaars die goesting hebben maar nog wat
wachten. We zien wel… Iedereen zal handelen volgens zijn karakter. Respect voor ieders ritme, maar
wees gerust het komt goed. We wachten al 13 weken, waarom geen 16 weken? Niets dringt. Het
hoeft niet snel te gaan. Het is even wennen aan de nieuwe vrijheid. Van binnen naar buiten is een
grote stap in deze coronatijd. 
 
De volgende weken zie ik weinig grote veranderingen in ons verenigingsleven, het is ook
vakantietijd, ofschoon de sport buiten al hier en daar, gestart is. Lijndansen binnen kan ook, mits
het naleven van de strikte regels. Het is wachten op het Charter voor seniorenorganisaties
welke door de veiligheidsraad in samenwerking met de GEES wordt uitgewerkt. Zoals voor sport, er
kan meer dan we denken, komen er ook uitvoerige richtlijnen voor onze activiteiten. Ik ben blij dat
we die richtlijnen krijgen die gaan ons helpen in veilige omstandigheden samen te komen. Dat
willen we toch allemaal! Het gaat om ons hoogste goed: het leven. Lichtzinnig handelen kan niet in
de huidige omstandigheden dat het virus ingedamd is, maar nog aanwezig is. 
 
Ik heb er vertrouwen in dat vanaf september enkele activiteiten mogelijk zullen zijn. Welke? Hoe?
Het is nog te vroeg om in de agenda afspraken vast te leggen. Weet dat wij alert zijn en de
adviezen van de experts en Okra Algemeen snel zullen communiceren. Wij plannen een fysiek
dagelijks bestuur in de loop van juni om de richtlijnen voor senioren van de regering te bekijken en
vooruit te kijken naar het najaar.  
 
Maar genoeg gepraat over morgen. Hoe gaat het met de moraal? Heb je er nog zin in?  Heeft de
regel van 4 ( nu 10 ) je energie gegeven? Ben je blij met de versoepeling? Maak je al plannen? Een
korte uitstap in eigen land? Onder ons zijn er die een dierbaar iemand verloren hebben. Voor hen is
deze coronatijd door opsluiting en een groot verlies heel zwaar geworden. Het sociale leven
herneemt, maar zij leven met een afscheid en verlies. Hij is 80j en heeft zijn vrouw verloren in de
maand mei. Eind juni heeft de kerkelijke begrafenis plaats. Hij wilde een viering waarop de
Okravrienden en de dorpsgemeenschap aanwezig zouden zijn. Het gemis blijft, maar zal kunnen
gedeeld worden met velen. 
 
Jullie zullen begrijpen dat ons leven na de eerste Corona-piek er niet gemakkelijker is op geworden.
Er zijn veel regels in acht te nemen en ieder moet keuzes maken en zijn verantwoordelijkheid
nemen. We doen dat graag voor onze veiligheid en overleven. Voorlopig komt de tijd van toen, de
goede oude tijd, niet meer terug. We mogen nog leven, dat is het voornaamste, en gaan andere
manieren van samenkomen moeten uitvinden. De horeca toont veel veerkracht, ook OKRA heeft
veel VEERKRACHT. We mogen rekenen op een dynamisch regioteam en de goede wil van vele
vrijwilligers. Dit wisten we, maar dat hebben we nu terug ontdekt: Okra is leven. Wij missen de
ontmoetingen, de koffietafels, de uitstappen, de bedevaarten,… Niemand kan zonder de anderen.
Geleidelijk, stapje na stapje, zal dit terugkeren.
 
Weken geleden vroeg men ons: Hoe lang gaat dat duren? Wordt het dit jaar nog iets? 
Nu: En wanneer komen we samen? We wachten op nieuws.   
 
Het leven gaat verder. We blijven: elkaar dragen, verdragen, verder dragen. 
 
Het is als het moeilijk is, dat we moeten geloven in betere dagen. 
 
Wij missen elkaar, tot gauw. 
Jan Rolies,
regiovoorzitter.  
 
Wij gedenken: Hugo Van Denhouwe is heengegaan. Een minzaam, wijs en constructief man, die
van 2002 tot 2008 onze regiodirecteur geweest is. In 2015 is hij even als directeur terug gekeerd.
Hugo maakte indruk door zijn goedheid, zijn warme aanwezigheid  en wij zijn hem dankbaar voor
zijn inzet. Wij wensen zijn familie veel sterkte bij dit afscheid en verlies.
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Op de vensterbank voor het raam
zit een klein, bang vogeltje.
Ik ken dat vogeltje ergens van,
een hartje dat klopt buiten elke maat,
en tere pootjes, sidderend en wankelend
bij elke beweging van het tere lichaam.
Ik ken dat vogeltje ergens van,
ik herken het in mijn bestaan,
op de vensterbank van eigen, 
bange dagen …’
 
[Agnes Pas]

Ga op 1 been staan.
Loop op een denkbeeldige lijn – zet de hiel
van je ene voet tegen de tenen van de
andere. 
Loop achteruit op een lijn – zet de tenen
van je ene voet tegen de hiel van de
andere. 
Loop op de tippen van je tenen. 
Loop op je hielen.
Loop in een kleine acht.
Stap zijwaarts.

 

Niet alleen voldoende bewegen en
sporten is noodzakelijk ook een goed
evenwicht opbouwen is van cruciaal
belang. Zo loop je minder risico om te
vallen en kun je lang(er) zelfstandig
wonen. 
 
Hieronder geven we enkele
oefeningen mee om aan je evenwicht
te sleutelen. 
 

BLIJF FIT IN JE KOT, MET DEZE EVENWICHTSOEFENINGEN

Beweeg ondertussen je armen
en/of benen. 
Beweeg je hoofd en kijk altijd
naar iets anders. 
Sluit je ogen even. 

Verzeker jezelf er van dat je de
oefeningen veilig aanpakt. Zet een
stoel in de buurt – als houvast voor
wanneer je je evenwicht verliest.
Vraag voor je eerste oefeningen ook
een helpende hand. Zorg voor
genoeg ruimte om je heen. voer de
oefeningen rustig en op je eigen
tempo uit. Nu staat niets nog in de
weg om eraan te beginnen. 
Go, go, go!

VOGELTJE
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Verbeter je evenwicht met
deze oefeningen:

Daag jezelf uit en leg de lat
nog wat hoger:

Pak evenwichtsoefeningen
veilig aan:



Materiaal:
 
- Een das
- Klittenband, knoop of drukknop
- Zonnenbril
- Lijmpistool
- Schaar
- Strijkijzer
 

  
Leg je zonnebril op de das.
Zorg ervoor dat je het driehoekige
uiteinde kan plooien. Probeer of je
zonnebril in de opening van de das
kan gestoken worden.      
 

  
Naai of plak de geknipte kant dicht.
 

  
Draai de das terug om
naar de rechterkant
 

Deze zondag is het vaderdag, maar heb je geen idee wat je moet kopen? 
Wel zoek niet langer. Wij hebben het perfecte geschenk voor vaderdag. We
maken onze eigen brillen etui.En met deze creatip ben je ook meteen van je
oude dassen verlost.

Knip de overtollige stof weg

CREATIP VAN DE WEEK,  MAAK JE EIGEN VADERDAGCADEAU

Werkwijze:
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Draai de das met de rechterkant naar
binnen.     
 

  
Sluit je hoesje af met een
klittenbandsluiting, knoop en
knoopsgat of een drukknop



Rammenas
 
De rammenas lijkt een beetje op een zwarte radijs (er bestaat ook
een witte versie van) en smaakt ook gelijkaardig. De Rammenas is
zeer zacht van smaak. Het is een geneeskrachtige plant die bij de
Grieken en de Romeinen als werd gebruikt tegen lever- en
galblaaskwalen.

Aardpeer
 
Aardperen kunnen tot twee meter hoog worden en hebben mooie
gele bloemen. Maar naast hun decoratieve eigenschappen zijn ze
ook heel erg lekker. Je kan ze vergelijken met kleine aardappels
meer ze zijn veel zoeter van smaak. En wordt in sommige gerechten
dan ook gebruikt als vervangingsmiddel voor suiker.
 

We zitten nu al enkele maanden in ons kot, en hoe kunnen we beter genieten in
ons kot dan met een lekkere maaltijd. En wat is er leuker dan eens te
experimenteren met nieuwe smaken en ingrediënten. Probeer eens één van deze
vergeten groenten.

Koolrabi
 
De koolrabi maakt als vergeten groente een opmars mee, meer
en meer mensen herontdekken de koolrabi en vaak vind je hem
gewoon in de supermarkt. Koolrabi kan zowel koud als warm
gegeten worden.

 
Palmkool 
 
Palmkool is zoals de naam suggereert een soort kool. Deze kool
is heerlijk in salades of in een roerbakgerecht. Deze kool heeft
als groot voordeel dat ze kan geoogst worden van november tot
februari en dus ideaal voor een lekkere salade in de winter.

N I E T S  V E R G E T E N ?

Kardoen. 
 
Ooit al gehoord van Kardoen? Kardoen is eigenlijk een eetbare
distel. Met andere woorden een groente met pit. de smaak is te
vergelijken met artisjok. De bloemen van de Kardoen zijn eetbaar
en heel erg lekker. Maar ze zijn ook gewoon mooi om naar te kijken.

BRENG WAT SMAAK IN JE KOT MET DEZE 5 VERGETEN GROENTEN.
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Spelregels
 
1. Elke cel moet een nul of een één
bevatten.
 
2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde
cijfers direct naast elkaar of direct onder
elkaar worden geplaatst.
 
3. Elke rij en elke kolom moet evenveel
nullen als enen bevatten.
 
4. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek.
Een willekeurige rij mag echter wel
hetzelfde ingevuld worden als een
willekeurige kolom.Elke binaire puzzel heeft
een unieke oplossing. Deze oplossing kan
altijd gevonden worden zonder te gokken.

OKRARARA

ZOEK DE TIEN VERSCHILLEN!

Binairo
Ook deze week hebben we voor jullie een Binairo in petto.Veel puzzelplezier.
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We hebben in deze tekening ook het OKRAlogo verstopt,
kan jij het vinden?
 

ZIN IN NOG MEER BINAIRE PUZZELS?
SURF NAAR WWW.BINARIEPUZZELS.NL


