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                                ONS OKRA-NTJE       

               Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Beste leden, 

Sinds 13 maart leven we in een andere maatschappij, waar afstand houden, mondmaskers, 

handen ontsmetten … het ‘nieuwe normaal’ geworden zijn. Het is een tijd van bezorgdheid 

voor onszelf en voor mekaar, elke dag cijfers ivm Corona, misschien bevreesd om zelf ziek te 

worden, hoopvol uitkijken naar versoepeling van de maatregelen,… maar ook de tijd waarin 

de natuur ontluikt, de bloemen bloeien en de lente schittert in de zon …  

In het Magazine van Maart schrijft iemand ‘Als je naar de zon kijkt, vallen alle schaduwen 

achter je’. Laten we hoopvol voorruit kijken en samen komen we erdoor heen! 

Juni is ook de maand waarin we Vaderdag vieren, dit jaar op 14 juni. Proficiat aan alle 

vaders, aan alle mannen die door hun engagement als vader in het leven staan, in hun gezin 

en familie, de buurt, als vrijwilliger … Welgemeende gelukwensen en dank u wel! 

 

Zoals een veldbloem overal 

in beemd en bermen 

honderdvoudig kleuren tovert, 

zo krijgt de wereld 

onverwachte charme 

telkens iemand zomaar 

met een glimlach  

dienstbaar is. 

Dank u wel! 

(Kris Gelaude) 

 

Hartelijke groet, 

Martine Vandecandelaere

http://www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA


 

 

Juni 2020 

Alle activiteiten, zowel plaatselijk als regionaal, zijn afgezegd en gaan dus NIET door. 

Alle (meerdaagse) reizen voor Juni, die georganiseerd werden door Okra, zijn afgelast. 

 

Juli – Augustus 2020 

Voorlopig is hierover geen duidelijkheid. De veiligheidsraad zal pas in juni verdere richtlijnen 

geven.  Er volgt informatie, zodra hierover meer bekend is. 

 

Mededelingen 

- Voor Juli is er geen Okra Magazine voorzien. 

Het Regiosecretariaat beloofde een extra dik nummer voor Juni – Juli – Augustus. 

Het volgende Magazine is dus voorzien voor September. 

-Wellicht heb je via de media vernomen dat er contact tracing opgestart is.  

Dwz dat je kan gecontacteerd worden indien er een vermoeden is, dat je in contact kwam 

met iemand die besmet is met Corona. 

We willen graag waarschuwen voor valse oproepen! 

Indien nodig, dan wordt je altijd gecontacteerd door het nummer 02/214 19 19 of SMS 8811. 

Er zal nooit gevraagd worden naar bankgegevens of codes! 

-Het Lentefeest in Maart werd afgelast. Reeds 54 leden (waarvan 26 met VTP) hadden 

hiervoor betaald. Dit kan bij een volgende activiteit in rekening gebracht worden of je kan je 

geld terugvragen aan M Louise. Wil dan wel, het gele kaartje dat je kreeg, terug afgeven. 

-Godelievefeesten op 4 en 5 juli gaan NIET door. 

-Op 22/10 gaat Juvenalis, De Mooiste Melodiën van de lage landen te Oostende, NIET door. 

-Op 11/11 gaat La Grande Fête Lilloise du Cirque te Rijsel NIET door. 

-Noël, verantwoordelijke zingeving voor ons trefpunt, schreef een 4° tekst ivm Corona.  

De tekst is hierbij gevoegd. (Bedankt Noël) 

 

Al is onze wereld nu een beetje kleiner dan normaal 

Kunnen we niet gezellig naar buiten allemaal. 

Geniet toch van alle dingen die in deze tijd wel lukken. 

En probeer momentjes met een lach, 

Toch elke dag te plukken. 

Bron: Wishes for you - Anette 


