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                                ONS OKRA-NTJE       

               Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Beste leden, dag Iedereen, 

Ondertussen hebben wij al even van de lente kunnen proeven, de vaccinaties draaien op volle 

toeren. Regelmatig hoor ik dat leden reeds hun eerste vaccin kregen en vooruitzicht hebben 

op het tweede spuitje. Goed nieuws dus! Op die manier kunnen we samen de toekomst 

voorzichtig hoopvol tegemoet zien. 

Mei is ook de maand waarin we Moederdag vieren, dit jaar op zondag 9 mei. Laat het voor 

allen een fijne dag zijn, vol dankbaarheid voor alle vrouwen die op een of andere manier als 

‘moeder’ in het leven staan. 

 

Moeder zijn 

is geen job, 

geen opdracht voor even, 

geen status of privilege. 

Maar gewoonweg 

een onophoudende taak 

van waakzame zorg en nabijheid 

altijd, overal 

en voor het leven. 

Kris Gelaude. 

      

 

Hartelijke groet,  

Martine Vandecandelaere 
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Mei 2021 

Activiteiten binnen kunnen NIET doorgaan. 

We voorzien buitenactiviteiten als volgt, terug op te starten: 

Petanque vanaf donderdag 20 mei 2021. (contactpersoon J Marie Pyncket 051/229133) 

 De activiteit start om 14u aan het petanque-veld naast de parking. 

Fietsen vanaf vrijdag 21 mei 2021. 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 10 deelnemers. (na 8 mei, 25 deelnemers toegelaten???) 

- als je ziek bent of klachten hebt, 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 de ervaring of na nieuwe richtlijnen van de overheid, kunnen de afspraken gewijzigd 

worden. 

Let wel: Indien na 8 mei de terrassen niet open zijn, dan gaat het fietsen niet door!!! 

 

Regionaal

- Vanaf 10 mei tot 31 augustus: provinciale dagwandeltocht te Dadizele. (20 km) 

Start aan toeristische dienst. Info bij Daniël Thuylie 056/509790. 

-Vanaf 17 mei tot 29 mei: regionale wandeling te Ledegem.  

Info bij J. Hanssens 056/500440 (lus van 4,5 km – lus van 7 km) 

-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. 

 

Moeilijke wegen leiden vaak naar 

prachtige bestemmingen. 

Het beste moet nog komen! 

(Zig Ziglar) 



 

 

Vriendinnen en vrienden in Okra, 

Als jullie deze tekst lezen, zijn we er aan begonnen: de meimaand. De mooiste maand van het 

jaar, zegt men. In elk geval, een maand die heel wat verwachtingen in zich meedraagt. 

Meimaand: bloemenmaand, Moederdag maand, Mariamaand. Da’s veel voor één maand… 

Bloemenmaand.   

Op tv zie ik hoe de tuin- en bloemencentra gouden dagen beleven. Mag ook wel eens in deze 

nog altijd bizarre tijd. Met zijn allen willen we onze tuin en terras ‘opzomeren’.  

Genieten in de tuin. Van de zon, de planten, de vogels en elkaar…  

Even wegdromen in een ‘volmaakte’ wereld… 

Moederdag maand.  

Tweede zondag van mei. Een hoogdag voor alle moeders. Even in het centrum van de 

belangstelling. Met bloemen van de kinderen, knutselwerkjes, gedichtjes en rijmpjes van de 

(achter)kleinkinderen. Mag ook wel eens in deze nog altijd bizarre tijd. Maar vergeten we 

niet: de moeders in armoede, de BOM-moeders, de tienermoeders, de moeders die alleen 

moeten gaan, de ‘vader-moeders’, de mee- en / of plusmoeders… Even wegdromen.  

Allemaal verdienen ze (meer dan) een bloempje. 

Mariamaand.  

Een van oudsher Vlaams gebruik. “Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen”, “Lieve Vrouwe van ons 

land”… Mariakapellekes, namaak Lourdesgrotten, bedevaartplaatsen Dadizele, Oostakker, 

Scherpenheuvel, Halle… 

Al eeuwenlang wordt Maria vereerd op heel wat plaatsen en om heel diverse redenen. Door 

de tijd heen hebben mensen bepaalde aspecten uit haar leven als noemer genomen voor 

haar hele persoon. 

Zij is niet alleen het nederige, onderdanige dienstmeisje dat zich onderwierp aan de wil van 

God. Zij is ook de sterke vrouw die aan de kant van haar zoon staat, tot onder het kruis.  

Ze wordt ook gezien als de Koningin van de Hemel én de zachte, tere en ingetogen moeder. 

Dat ze overspoeld wordt met verheven titels en gebeden is niet haar schuld. Wij hebben haar 

die namen gegeven om zo haar unieke plaats als Moeder van God en Moeder van de mensen 

te kunnen uitdrukken. 

Zo komt het alsof we bij Maria te maken hebben met meer dan één persoon. Dat is niet zo. 

Wat we niet mogen vergeten is dat zij een mens is. Als Maria ons één iets toont, dan is het dat 

“mens-heid” niet tegengesteld is aan “heilig-heid”.  

 

Wees gegroet, Maria… 

 

                                                                                                                          Noël B.   

 

(Bedankt Noël, voor deze toepasselijke tekst) 



 

 

 


