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                                ONS OKRA-NTJE       

               Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

 

Beste leden, dag Iedereen, 

Een nieuw jaar beginnen we traditioneel met mekaar ‘het beste’ te wensen. Een goede 

gezondheid wordt hierbij heel dikwijls genoemd. En zeker na wat we in 2020 meemaakten, is 

dit nog des te belangrijker geworden. Door Corona hebben we al veel moeten missen, maar 

we begrijpen allemaal waarom dit noodzakelijk was.  

De wetenschap zat echter niet stil en er is licht aan het einde van de tunnel.  

Er is een vaccin en met wat geduld, krijgen we er allemaal de kans toe. 

We wensen mekaar ook ‘veel geluk’ in het leven, voor onszelf, ons gezin en familie en  in 

alles wat we doen … 

Een mooi symbool hiervoor is een klavertje vier, symbool voor perfecte eenheid,  

waarvan elk blaadje een bijzondere betekenis heeft: 

Een blaadje voor hoop 

Een blaadje voor vertrouwen 

Een blaadje voor liefde 

Een blaadje voor geluk 

Ik wens het jullie allen voor 2021. 

Hartelijke groet, 

Martine Vandecandelaere  
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Planning 2021 

Er is een jaarplanning opgemaakt, onder voorbehoud van wat de Corona maatregelen zullen 

toelaten. In elk Okrantje zal informatie hieromtrent gegeven en bijgestuurd worden. 

Uitstappen zijn nog niet ingepland, omdat bedrijven hiervoor nu moeilijk te contacteren zijn 

en de horeca nog gesloten. 

Januari: Bingo (13/01) en Nieuwjaarsfeest (22/01) kunnen niet doorgaan.  

De viering van 80 en 90 jarigen zal op een ander moment georganiseerd worden. 

Februari: 17/02 Voordracht door F Celis: Het thuisland van Franciscus. 

Maart: 19/03 Lentefeest met optreden van Indigo. 

April: 21/04 Voordracht door M Vandevoorde: Waar komen onze uitdrukkingen vandaan? 

Mei: 05/05 Bedevaart Koksijde + daguitstap, met zelfde programma 2020, indien mogelijk. 

Juni / Juli / Augustus: Opnieuw plannen uitstappen zoals in 2020, indien mogelijk. 

September: 22/09 Mosselfeest. 

Oktober: 20/10 Monoloog ‘Moederpijn’ door K Jacobs, moeder van Jelle en Clara Cleymans. 

November: 19/11 Herfstfeest met optreden van De Vanco Brothers. 

December: 22/12 Kerstfeest. 

Uiteraard worden de namiddagactiviteiten ook behouden: 

- maandag: Dans / Crea 

- dinsdag: Kaarten, Rummicub, Biljart 

- donderdag: Petanque, Biljart 

- vrijdag: Fietsen (van maart tot en met oktober) 

 

Mededelingen 

Voor januari zijn alle activiteiten, zowel plaatselijk als regionaal afgezegd en gaan dus NIET 

door. 

Aangezien er veel onzekerheid is en de voorbereiding daardoor niet goed kan verlopen, is de 

bedevaart naar Lourdes uitgesteld naar 2022. 

Dank aan Noël B, verantwoordelijke zingeving, om een toepasselijke tekst te schrijven. 

 

 

 

 

 



 

 

Vrienden en vriendinnen in Okra, 

Sedert de verspreiding van Covid 19 en de bijhorende coronamaatregelen, is het meten van 

de lichaamstemperatuur bijna een publiek gebeuren geworden. Daarvoor gebeurde het in 

de intimiteit van de huis- of ziekenhuiskamer.  

Ik herinner me nog goed hoe dat heel vroeger in zijn werk ging. 

Als mijn moeder de koortsthermometer uit de kast bovenhaalde, was dit bijna een plechtig 

en heilig ritueel.  

Ter zelfder tijd kwamen een donkerbruin zeshoekig flesje en een prop watten te voorschijn. 

In het flesje zat ether. De prop watten in de ether gedrenkt, moest de thermometer 

ontsmetten.  

Meteen hulde de huiskamer zich in de geur van een echte ziekenkamer. 

In mijn ogen was de koorts meten een vervelend en stom gebeuren.  

Stel je voor, 5 minuten met dat ding onder jouw oksel, de geplooide arm krampachtig tegen 

de borst.  

Of nog erger! 5 minuten onder de tong, de ethergeur gratis bijgevoegd. Likken verboden en 

slikken schier onmogelijk. 

Vandaag is de temperatuur meten eerder een banaal (groeps)gebeuren geworden.  

Even de infrarode thermometer bij het voorhoofd en jouw ‘innerlijke warmte’ is tot op één 

tiende graad gekend … 

Daarbij moet ik denken aan de mensen met een beperking van het dagcentrum VZW 

Zonnelied van Tollembeek.  

Ze trokken rond in hun buurt, de nep infrarode thermometer in aanslag.  

Ze vroegen de buren of ze even de temperatuur van hun hart mochten meten …  

Daarbij tekenden ze een groot rood vlammend hart op de ruit van het huis …  

Een oproep voor een warme buurt! 

Lieve mensen, 

Is het dat niet dat we in 2021 vooral nodig hebben? Een warm kloppend hart.  

Niet alleen in de periode van Kerst en Nieuw, maar dag na dag, maand na maand, het hele 

jaar door.  

Zo’n warm hart tempert de gevolgen van die noodzakelijke lockdownmaanden en zorgt voor 

groeiende immuniteit tegen de verkoeling, angst en eenzaamheid in onze buurt, in onze 

verenigingen.  Er zijn voor elkaar. 

Af en toe eens een warme goeie dag zwaaien naar jouw overbuur.  

Een babbeltje ‘op de zulle’, ver genoeg van elkaar. Eén maal per week een belletje, een 

sms’je of een mailtje naar die verre tante of nonkel… Dat alles doet zo’n deugd en wees 

maar zeker, zo groeit groepsintimiteit … euh, groepsimmuniteit. 

Een gezegend 2021.  

Liefst zo vlug mogelijk coronaproof, dank zij de inspanningen van elk van ons en het vaccin! 

 

                                                                                                                Noël B 
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