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ONS OKRA-NTJE 
 

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Beste leden, dag Iedereen, 

Ondertussen is het december, de laatste maand van opnieuw een bijzonder jaar. 

Sinterklaas is langs geweest, we naderen Kerstmis en Nieuwjaar. Niet evident om hoopvol uit 

te zien naar de feestdagen, nu Corona nog maar eens in alle hevigheid de kop opsteekt. 

Maar we zorgen voor onszelf en voor mekaar door alle maatregelen te volgen. We proberen 

mekaar nabij te zijn door een kaartje, een telefoontje, een kort bezoekje, … 

Eindejaar is een periode van warme gezelligheid, kaarsjes en lichtjes, verbondenheid met 

gezin en familie … Mogen die momenten ons kracht geven en inspireren om verder te doen. 

 

 

Ik wens je genoeg stilte 

Om op te kijken naar de sterren. 

Genoeg eenvoud 

Om ontzag te tonen voor het kleine. 

Genoeg vertrouwen 

Om het ondenkbare te zien gebeuren. 

(Kris Gelaude) 

 
 

Hartelijke groet, Martine Vandecandelaere
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Kerstfeest 

Door de onzekere tijden waarin we ons nu bevinden, kan het kerstfeest dat gepland was op 

22 december, NIET doorgaan. 

 

Maandwerking 

Door de recente evolutie van Corona en de maatregelen die daaruit volgen, zijn we verplicht 

een aantal activiteiten te onderbreken.  

Binnen mogen sportactiviteiten (zonder publiek) verder aangeboden worden dwz dat dans, 

biljart en petanque zullen doorgaan. 

De week tussen Kerstdag en Nieuwjaar nemen we een week onderbreking en zal er geen 

enkele activiteit doorgaan. 

Deelnameprijs is voor elke activiteit 2€ (koffie / koek inbegrepen). Leden met VTP betalen 1€.  

Betaal aub met gepast geld. 

*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452) 

*maandag: crea (2de en 4de maandag van de maand – info Jeannine Mol 0472/891337) 

*dinsdag: kaarten, Rummicub en biljart (info M Louise Berteloot 051/225556) 

*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133) 

*vrijdag: fietsen van maart tem oktober. 

 

Op de kalender 

- 12 januari 2022: Bingo – namiddag 
- 21 januari 2022: Nieuwjaarsfeest met optreden van A Sercu, B Verhelle en P Soete. 

Zij brengen samen hun programma ‘In het spoor van Toon’ (Toon Hermans) 
Hou die datum alvast vrij!  

- Lourdes 2022: 13 juni tot en met 18 juni. 
 

Covid maatregelen 

-Als je je niet goed zou voelen of ziek bent, kom je beter niet naar de activiteit 

-Draag aub voor elke activiteit je mondmasker 

-Ontsmet je handen bij aankomst in de activiteit 

-Blijvende aandacht voor reinigen en ontsmetten van bv tafels 

-Voldoende ventilatie voorzien door bv (binnen)deuren open te laten, ramen bovenaan open. 

Belang van CO2 meter! 

-Max 2 medewerkers in de keuken en aub geen onnodige bezoekers. 

 

Ter Info 

Ik krijg de laatste weken veel mail van ‘Seniorenvoordeelkaart’. Misschien krijg jij dit ook. 

Dit is echter oplichting. Ga er dus best niet op in. 

 



Vriendinnen en vrienden in Okra, 

We zitten in de laatste maand van het jaar, december. December is traditioneel de maand 

van de advent. De periode die ons doet vooruitzien naar Kerstmis. Het zijn vier weken van 

voorbereiding. 

Het woord advent is afgeleid van het Latijnse ‘ad-ventus’, ‘ad-venire’: aankomen, naderbij 

komen. Naderbij komen van twee kanten. Aan de ene kant het naderbij komen van de 

geboorte van Jezus in ons midden. Aan de andere kant, ons naderbij komen via een actieve 

voorbereiding op de komst van God in onder ons. 

Iedereen kan dat doen volgens zijn eigen mogelijkheden en talenten. Vanuit zijn / haar 

concrete situatie. Kansen daartoe krijgen we in onze dagelijks doen en laten. In onze 

ontmoetingen met onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen. In ons samenzijn met 

vrienden, in de bijeenkomsten van onze hobbygroep. In een babbel met een toevallige 

voorbijganger of wandelaar. In de actie die Welzijnszorg opzet. Dit jaar rond de problematiek 

van het wonen.  

We krijgen geen uitgewerkte leefregels waar we moeten aan voldoen. Ook geen dagorde 

voor een ideale uitvoering. Iedereen vult het in voor zichzelf.  

Dit illustreert ook dit oude oosterse verhaal. 

Drie leerlingen hadden een opleiding van 12 jaar bij een Indische wijze achter de rug. Bij hun 

afscheid wilden ze nog één maal horen wat hij hen op het hart wilde drukken.  

De oude wijsgeer weigerde. 

Als jullie het na 12 jaar nog niet weten, zal één zin ook niet helpen. De leerlingen vertrokken, 

maar… 

De eerste kwam al vlug terug en vroeg: “Toe meester, één enkel woord van u zal me helpen.” 

“Nee, zei de meester, maar ik zal je een half woord geven. ”Da”, zei hij. 

De leerling had het begrepen. 

“Da myat”, had de meester willen zeggen: “wees nederig”. 

Ook de tweede kwam terug en drong aan om één woord te krijgen als leidraad. Ook hij kreeg 

slechts een half woord: “da”. De leerling was opgelucht. “Da jadam, wees rechtvaardig’, had 

de leermeester willen zeggen. 

Toen de derde leerling voor de leermeester stond, kreeg ook die hetzelfde halve woord “da” te 

horen. Hij begreep het meteen. “Da ta, wees vrijgevig”. 

Driemaal hetzelfde halve woord. Driemaal anders ingevuld. Elk voor zichzelf. Iedereen van 

ons zou moeten glimlachen en denken: “O ja, ik heb het begrepen. Ik weet wat het voor mij 

betekent… 

Aan elk van jullie een intense adventstijd gewenst. 

      N. Bossuyt, verantwoordelijke zingeving. 

 

 



Bereikbaarheid van de lokalen 

Lokalen blijven vanuit de Beekstraat te voet bereikbaar. 

In de Gitsestraat is er terug verkeer mogelijk in beide richtingen en kan je dus met de auto op 

de parking rijden.  

Tegen het kerstverlof zal de volledige lus vanuit Beekstraat, Honzebroekstraat, Gitsestraat 

terug voor alle verkeer mogelijk zijn. 

 

 


