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                                ONS OKRA-NTJE       

               Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Beste leden, dag Iedereen, 

Na een letterlijk en figuurlijk donkere periode, gaf een wit sneeuwtapijt het gevoel dat er 

nog zekerheden zijn. Het kan nog sneeuwen! Dat betekent dat het zal dooien en de natuur 

terug zal ontluiken. We merken nu al dat de dagen langer worden. Teken van hoop en 

toekomst! Dank om je lidmaatschap te vernieuwen en op die manier een toekomst met en 

voor Okra mee mogelijk te maken. Dit geeft velen moed om verder te doen. 

Corona heeft veel stilgelegd, maar heeft ons niet verleerd om te ‘omarmen, te ontdekken, te 

ontspannen en te ontmoeten’. We dromen en wensen het voor 2021! 

 

Hartelijke groet, Martine Vandecandelaere 
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Alle activiteiten plaatselijk en Regionaal gaan NIET door. 

De regiowandeling in Dadizele zal van 23 februari tot 9 maart gratis uitgepijld blijven. (zie 

Magazine December 2020) 

Dank aan Noël B, zingevingsverantwoordelijke van ons trefpunt, om een toepasselijke tekst 

te schrijven. 

Vrijetijdspas 

Leden met een vrijetijdspas zullen gezien hebben dat hun pas slechts geldig is tot 22 feb. 

Dit betekent dat u binnenkort een nieuwe vrijetijdspas zal ontvangen. Om administratief in 

orde te zijn, heeft Okra een kopie nodig van uw nieuwe pas. 

Uw contactpersoon zal hiervoor bij de bedeling van het Magazine Maart 2021 aanbellen.  

Het zou fijn zijn als u deze kopie zou klaarleggen. Alvast veel dank. 

Actie tassen 

In April wil Okra Regionaal ‘CafeContact’ organiseren. 

Hiervoor worden tassen ingezameld, groot, klein, wit, geel, rood … met of zonder reclame …, 

zolang ze nog in goede staat zijn. (GEEN ondertassen.) Je kan ze binnenbrengen tot eind 

februari 2021. Er staat hiervoor een doos in de inkom van de Kerk. Alvast veel dank. 

 

In tijden van Corona … 

De NMBS is het spoor bijster. 

Luchtvaartmaatschappijen vallen uit de lucht. 

De caféhouder is het zat. 

De kapper zit met de handen in het haar. 

De boer is uit het veld geslagen. 

De bakker verdient zijn brood niet. 

De tabakshandelaar is de sigaar. 

De herenmode is de das omgedaan. 

De lustrerieën zien de toekomst duister in. 

De scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen. 

De timmerman weet niet meer van welk hout pijlen gemaakt. 

De metselaar zit in de put. 

De houthakker heeft er het bijltje bij neergelegd. 

De Zwitserse horlogemakers willen de tijd terugzetten. 

De confectiewinkels moeten er een mouw aanpassen. 

De tuinder verkoopt knollen voor citroenen. 

De binnenschipper geraakt aan lager wal. 

De chauffeur geraakt de macht over het stuur kwijt. 

De bierbrouwer moet uit een ander vaatje tappen. 

In de bioscopen valt het doek. 

Kwekers zitten op zwart zaad. 

Kasseileggers staan op straat. 

Alleen in de wapenindustrie zit er nog schot in de zaak 



 

 

Beste Okra-mensen, 

Ik betrap er mezelf de laatste tijd op hoe dikwijls ik de boorden van mijn tuin afloop. 

Aandachtig speur ik naar de eerste bloeiende sneeuwklokjes of krokusjes. Naar de narcissen 

die hun groene bladertopjes laten zien. Ik hunker naar de eerste tekenen die wijzen naar een 

nieuwe lente, ook al zijn we pas eind januari, begin februari.  

Vanwaar dit ongeduld? Ben ik die langgerekte golvende coronabesmetting moe?  Of de 

donkere avonden en lange nachten? Ben ik het afwachten moe? Wat maakt me zo 

ongeduldig? Geduld is een mooie deugd, horen we dikwijls. Is ongeduld het dan niet?  

Ik denk dat ongeduld ‘des mensens’ is. 

 In een recente opiniebijdrage in een Vlaamse krant las ik dat er verschillende vormen van 

ongeduld bestaan. Soms is niet geduld, maar ongeduld het beste, het hoogste. De antieke 

filosofen en de kerkvaders staken de loftrompet van het geduld... 

Maar als er zich iets voordoet, moet er gehandeld worden. Hoe rapper, hoe liever.  

Wie een mens in acute nood helpt, beoefent ‘het ongeduld-in-actie” als de hoogste deugd. 

Het nobele ongeduld. Dit is wat we ervoeren in het hectische werk van de zorgsector en de 

ondersteunende diensten in de voorbije twee lockdownperiodes. 

We moeten echter alert en waakzaam blijven. In dit ‘nobele ongeduld’ steekt een gevaar. 

Om het met een oud en beladen woord te zeggen, een bekoring, een beproeving: het 

moderne - alledaagse ongeduld.  

Onze moderne maatschappij spiegelt ons voor zoveel mogelijk problemen op te lossen. 

Beheersing, monitoring, efficiëntie en management zijn de ordewoorden. We kennen 

vandaag de dag geen rust. Kunnen niet wachten. Als producent of als consument mogen we 

geen tijd verliezen. We moeten er alles uithalen. “Druk … druk … druk”.  

Wachten is tijdverlies en veroorzaakt rusteloosheid, ongenoegen. 

En zo verliezen we een stuk van onze menselijke en geestelijke zingeving. 

Ik denk dat we ons moeten her - oriënteren. Ik durf te pleiten voor een ‘popelend 

ongeduld”. Het ongeduld van een koppel dat uitziet naar de geboorte van hun eerste of 

tweede of zoveelste kind … Nog even doorbijten en dan … Al lijkt dat ‘nog even’ eindeloos en 

duurt het aftellen zo lang.  

Ik grijp terug naar de bijbel. In ‘Prediker 3’ lees ik: “Voor alles wat er gebeurt onder de hemel 

is er een uur. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om af te weren 

en een tijd om te omhelzen.” 

Naar die tijd van opbouwen en omhelzen, kijken wij met ongeduld uit … Het is meer dan tijd 

dat er een vaccin op ons afkomt!  

Alleen … nog wat geduld, we zijn niet alleen op deze wereld. 

 

                                                                                                                                            Noël B. 



 

 

 

 

 


