
                    Juli - Augustus 2020 

 

  

OKRA doorheen corona 

  

Hopelijk ben jij op dit moment in goede gezondheid en ben je gespaard gebleven van het 
Covid19-virus. OKRA heeft enkele moeilijke maanden achter de rug. Door de coronacrisis 
mochten we elkaar niet meer ontmoeten en moesten we alle activiteiten in trefpunten en 

regionaal schrappen. Ongezien voor een organisatie als de onze.   
 
 

De laatste weken konden trefpunten voorzichtig terug starten met sportactiviteiten, mits het 
respecteren van enkele voorzorgsmaatregelen. En OKRA onderhandelt op dit moment met 

experten en kabinet over de heropstart van de andere activiteiten.  
 
 

Het spreekt voor zich dat we voorrang geven aan de herlancering van de trefpunten. Regionale 
activiteiten zullen hier en daar wijken. We denken wel na over een voorzichtige en veilige 

heropstart in het najaar. Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort weer op een OKRA-
evenement in de regio of in jullie trefpunt. We kijken er alvast naar uit!  

 
 

Hou het ondertussen veilig en gezond.  
  

  

 
   



  

Een extra dik OKRA-magazine  

 

 

        Het nieuwe magazine is een extra dik 

vakantienummer en telt voor de periode juni-

juli-augustus. Nog meer interviews, recepten, 

tips voor vakantie in eigen land en puzzels, om 

de vakantieperiode te overbruggen. 

  

Waag je kans en win een overnachting met 

ontbijt in Roeselare, of één van de vele boeken 

die we weggeven. Je leest er alles over in het 

magazine. 

  

Digitaal lezen kan hier. 

  

Veel leesplezier! 

  

  

  

 

   

https://ymlpmail5.net/3f1fbqybacaehqhsaaamwbanaub/click.php


  

Carl Devos live vanuit je zetel 

  

 

        

  

Ook zoveel zin om opnieuw naar de academie-
voordrachten te komen luisteren? Nog even geduld, dit 
najaar zijn we er terug! 
  

In tussentijd hebben we er wel iets op gevonden: op 
initatief van beweging.net MVL en vdk bank 
organiseren we op donderdag 18 juni een lezing van 
politicoloog Carl Devos die je vanuit je eigen zetel 
kan volgen. 
 

Is de huidige politieke generatie nog in staat om de zo 
broodnodige deal te maken. En wat zouden de 
krachtlijnen van zo’n deal kunnen zijn? Of gaan we naar 
verkiezingen? 
 

Professor Devos, die ook in zijn columns geen blad 
voor de mond neemt, werpt zijn licht op de 
regeringsonderhandelingen en beantwoordt na zijn 
uiteenzetting jouw vragen. 
  

Je kan de lezing van prof. Devos op 18 juni om 
12u30 live volgen op de facebookpagina van 
beweging.net Midden-Vlaanderen: 
https://www.facebook.com/BewegingNetMVL/

live/ 
  

Heb je geen facebookpagina? Geen probleem. Je kan de 
lezing achteraf herbekijken op 
www.beweging.net/mvl 
  

  
   

  

De ene oudere is de andere niet 

  

https://ymlpmail5.net/9fa8fqyhagaehqhsagamwbanaub/click.php
https://ymlpmail5.net/9fa8fqyhagaehqhsagamwbanaub/click.php
https://ymlpmail5.net/72ac7qywaiaehqhsaoamwbanaub/click.php


 

  

  

  

  

  

  

  

OKRA liet tijdens deze corona-crisis 

geregeld van zich horen. We hebben het 

moeilijk met de nadruk die in de media en 

politieke besluitsvorming gelegd wordt op de 

kwetsbaarheid van de 'ouderen'. Denk bv. aan 

de lancering van de arbitraire leeftijdsgrens van 

65 jaar voor het mogen passen op de 

kleinkinderen.  

  

Ouderen zijn als bevolkingsgroep zeer 

divers. Anno 2020 telt België meer dan 2,2 

miljoen 65+'ers. De ene oudere is de andere 

niet. We blijven pleiten voor nuance, en 

belissingen die rekening houden met 

ouderen in uiteenlopende situaties.   

  

Je leest ons standpunt op de website van OKRA. 

  
 

   

  

Onze vakantiewens voor jou 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Onze vakantiewens voor jou is 

  
dat je minstens elke dag  

één fijn moment beleven mag.  
Een ontmoeting, een lach,   

een uitgestoken hand,  
een blik vol begrip,   

iets schoons, iets goeds,  
iets dat je boeit,  

iets waarbij je herademt,  
iets wat je stil maakt  

en je ontroert,  
iets dat je bidden doet.  

   
Onze vakantiewens is 

dat je minstens één mens   
mag gelukkig maken   
door je verschijning,  

door je spreken,  
je luisteren,  
je goedheid,  

je aanwezigheid,  
je vriendschap...  

 
 

Onze vakantiewens is 
dat je elke avond   

zachtjes zeggen kan:  

https://ymlpmail5.net/35e8fqyqakaehqhsazamwbaraub/click.php


het leven is mooi,  
ik ben tevreden 

  

Het OKRA-team Midden-Vlaanderen 
wenst  je een hele mooie zomer toe! 

  
 

   

  

OKRA informeert.. ook over de wegcode 

 

         Binnenkort verandert de manier waarop we 

op een autostrade in de file staan grondig.  

Bij sterk vertraagd tot stilstaand 

verkeer zal je een brede strook 

(reddingsstrook) moeten vrijhouden 

voor prioritair verkeer.  

  

Meer info over hoe dit precies in z'n werk 

zal gaan en vanaf wanneer de situatie zou 

veranderen vind je hier.  

  

 

 

  

  

 

   

   

  

OKRA Midden-Vlaanderen - regionale activiteiten 

Academie 

  

We bekijken momenteel samen met de vrijwilligers hoe we het programma in het 

najaar op een veilige en aangename manier kunnen realiseren. We houden jullie 

verder op de hoogte! 
   

OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

09 269 32 15 - middenvlaanderen@okra.be 

www.okra.be/regio/middenvlaanderen 

  

 

• jaargang : 3 

https://ymlpmail5.net/9c765qyyazaehqhsavamwbadaub/click.php
mailto:middenvlaanderen@okra.be
http://www.okra.be/regio/middenvlaanderen
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Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich uitschrijven via onderstaande link 
Uitschrijven / Gegevens wijzigen 

 

 

https://ymlpmail5.net/0712eyssagaehqhsaramwbacaub/click.php


 


