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ONS OKRA-NTJE
Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!
Beste leden, dag Iedereen,
Met kleine, veilige stappen gaan we stilaan richting meer vrijheid. De voorbije week zijn de
buitenactiviteiten voorzichtig gestart. Voor verdere versoepelingen wachten we op de juiste
officiële richtlijnen, zodat we voor onze senioren een goed en veilig plan kunnen aanbieden.
Ondertussen blijven we verbonden, in gedachten, met een vriendelijk woord of een korte
babbel. Ook digitaal kan je ons terugvinden: de 1ste link hierboven verbind je naar de website
van de parochie, waar je het Okrantje kan lezen. De 2de link stuurt je naar de website van
Okra, waarop je een overzicht kan vinden van wat Okra in ons trefpunt aanbiedt.
In juni vieren we Vaderdag,
dit jaar op zondag 13 juni.
Proficiat aan alle vaders!
Laat het een mooie dag zijn,
met waardering en
dankbaarheid voor allen die
als een ‘vader’ in het leven
staan.
Hartelijke groet,
Martine Vandecandelaere

Juni 2021
Activiteiten binnen kunnen NIET doorgaan.
We voorzien buitenactiviteiten als volgt:
Petanque op donderdagnamiddag (contactpersoon J Marie Pyncket 051/229133)
De activiteit start om 14u aan het petanque-veld naast de parking.
Beste Okra lid, petanquespeler,
Het mag weer!
Door de gunstig evoluerende coranastatistieken, mogen buitenactiviteiten opnieuw.
Donderdag 20 mei hebben we met 5 mensen de opgekuiste velden ingewijd.
De pleinen zijn nog niet perfect, maar wel goed bespeelbaar. De ballen kunnen rollen.
Daarbij een uitnodiging: kom gerust af! Alles gebeurt coronaproof.
Bij slecht weer, zoals de laatste dagen, gaat het niet door, omdat de binnenactiviteiten nog
niet goedgekeurd zijn.
Graag tot ziens,
Jean Marie Pyncket.
Fietsen op vrijdag: Vertrek aan de Godelievekerk om 14u.
2de en 4de vrijdag van de maand: (contactpersoon F Celis 051/208395 – 0474/938735)
3de vrijdag van de maand (contactpersoon R Aguinaldo 051/433326 – 0499/757738)
Wil aub je deelname aan de fietstocht melden bij Roos of bij Frans, ten laatste de
dinsdag vooraf, zodat je zitplaats op terras tijdig kan gereserveerd worden.
Afspraken
- maximum 25 deelnemers.
- als je ziek bent of klachten hebt (of onlangs ziek was), blijf je beter thuis.
- bij aankomst aanwezigheidslijst invullen (en voor petanque, betalen met gepast geld).
- 1,5m afstand respecteren + mondmasker dragen.
- regelmatig handen ontsmetten.
- voor petanque gebruikt iedere speler persoonlijk materiaal en raakt het gerief van andere
spelers niet aan. Meten gebeurt door 1 persoon.
- deelnemen aan een activiteit, betekent dat je akkoord bent met alle afspraken en deze ook
zal volgen.
- vanuit ervaring of na nieuwe richtlijnen van de overheid, kunnen afspraken wijzigen.
Regionaal
-Vanaf 10 mei tot 31 augustus: provinciale dagwandeltocht te Dadizele. (20 km)
Start aan toeristische dienst. Info bij Daniël Thuylie 056/509790.
-Vanaf 11 mei tot 30 juni: regionale fietstocht te Wingene. (22 km). Vooraf aanmelden per
trefpunt, is noodzakelijk. Je kan hiervoor inschrijven bij F Celis, sportverantwoordelijke van
ons trefpunt. Daarna krijg je een plannetje van de fietstocht.

(Dank aan Noël Bossuyt en J Marie Pyncket voor hun bijdrage aan het Okrantje)

Beste Okraleden,
Het christelijk opinieweekblad “Tertio” publiceerde op de eerste bladzijde van het
aprilnummer 1106, een merkwaardig standpunt van Kelly Keasberry:
“Verbinding is meer dan een internetaansluiting”.
Eén van de gevolgen van de coronapandemie is de afbouw van de bankfilialen.
Elke dag sluit gemiddeld één bankkantoor de deuren.
Vorig jaar verdwenen er in België 419 filialen, de meeste in West-Vlaanderen.
In 10 jaar tijd bleven er van 1313 kantoren (in 2009) nog 723 over. Net geen halvering.
Over het hele land gaat het over een daling van ruim 41 procent in 10 jaar.
Natuurlijk biedt het p.c.-bankieren bepaalde voordelen. Geld overschrijven is binnen enkele
seconden geregeld. Het aanvragen van een nieuwe kaart gaat snel en makkelijk online.
Maar er zijn ook schaduwzijden.
Voor velen, ouder dan 75, is het ontbreken van een kantoor dichtbij een ramp.
Ouderen met minder digitale kennis zijn de dupe. Ook mensen in armoede worden
onevenredig hard getroffen. Gemiddeld kost een zichtrekening € 58 per jaar. Mensen zonder
p.c. of die geen internet hebben of niet digitaal kunnen bankieren, moeten zich niet alleen
verplaatsen naar het dichtstbijzijnde kantoor, maar krijgen ook nog eens extra
transactiekosten aangerekend. Hoe snel en efficiënt p.c.-bankieren ook is, veel oudere
mensen voelen zich nauwelijks nog betrokken bij hun bank.
Nabijheid en fysiek contact blijven cruciaal. Tijdens de lockdownperiodes is gebleken dat
zelfstandige kantoren die open loketten hebben een sterkere commerciële dynamiek
vertonen, dan de kantoren die hun klanten alleen van op afstand bedienen.
We leven in een hoog technologische samenleving. Met enkele muisklikken is alles binnen
enkele seconden bereik- en regelbaar.
Dat biedt heel veel voordelen, maar het brengt ook bepaalde gevaren met zich mee.
Wat met degenen die niet meekunnen op de digitale snelweg? Staan we genoeg stil bij het lot
van grote groepen van kwetsbare mensen die uit de boot dreigen te vallen?
Eén van de belangrijkste problemen vandaag is, dat mensen zich eenzaam voelen. Dat komt
omdat ze voortdurend elkaars concurrenten zijn. Het vertrouwen is grotendeels verdwenen.
Zo wordt verbondenheid stuk gemaakt. Wij zijn sociale wezens. Als we willen bouwen aan een
samenleving waarin iedereen meetelt, dan mogen we ons niet beperken tot efficiëntie en
kostenbesparing. We moeten recht doen aan de gehele mens en aan alle mensen.
Ons huiswerk is duidelijk: hoe geven we verbinding opnieuw een plek? Hoe maken we ruimte
voor nieuwe ontmoetingen, gesprekken en persoonlijke service?
Technologie is een zegen, maar ‘verbinding is meer dan een internetaansluiting’.

Noël B.

(Excuseer dat de woordzoeker voor Okrantje April en Mei dezelfde was …)

