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Voorwoord 

Het OKRAntje 

 

 

Eindelijk mag ik een voorwoord schrijven voor 
het OKRAntje met een grote mate van vertrouwen dat er licht 
schijnt aan het einde van de tunnel. Tegen september zullen 
de meesten onder ons gevaccineerd zijn en in hoge mate be-
schermd tegen het Covidvirus dat meer dan anderhalf jaar de 
werking van vele trefpunten heeft stilgelegd.  
 

We kunnen terug plannen maken en een doorstart voorberei-
den. Vele leden zitten echt te wachten op een uitnodiging om 
terug bij elkaar te komen. Laat hen niet te lang wachten, 
geef hen een  
perspectief. Nu al zijn trefpunten opnieuw gestart met wande-
len, fietsen, petanque. In de zomermaanden komen sportieve 
leden terug aan hun trekken met een aangepaste trip trap, 
een kubb-en petanquetornooi, een dag sport en spel in ge-
west Klein Brabant. Zorg ervoor dat de leden alle informatie 
hierover krijgen. En vergeet de leden niet die houden van een 
babbel bij een tas koffie, een bingo of die graag op uitstap 
gaan. Naarmate de  
coronamaatregelen verder versoepelen, wordt het makkelijker 
om ook deze activiteiten terug te organiseren. Het regiosecre-
tariaat kan u hierbij met raad en daad bijstaan.  
 

In het najaar zal nog veel meer mogelijk zijn. Nodig nu reeds 
uw teamleden uit om eens samen te komen op een terras of 
in de tuin om te bespreken hoe het trefpunt terug kan opstar-
ten: met welke activiteit? Waar en wanneer? En hoe bouwen 
we verder stap voor stap aan een programma voor ons tref-
punt? Misschien is het leuk om het weerzien met de leden ook 
te vieren met een ietwat feestelijker moment: een kleine re-
ceptie? Een traktatie met koffie en taart? Een kleine attentie?  
 

Iedereen kijkt er naar uit, naar het najaar waarin we terug 
kunnen naar een “normaal” leven. Voor onze regio betekent 
dit: GOP’s en trefpuntbijeenkomsten waarin we opnieuw sa-
men rond de tafel kunnen zitten en, met de nodige voorzich-
tigheid en met inachtneming van de dan geldende maatrege-
len, doen waar OKRA zo sterk in is: mensen bijeenbrengen.  
 

Ik wens u een mooie zomer en veel inspiratie om voor het 
najaar een boeiend en aantrekkelijk programma uit te werken 

Mieke Van Nuland 
Regiovoorzitter 
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Nieuws van het secretariaat 

 

In de kijker  

Eindejaarsconcert met Sarah D’Hondt Quartet  
 

Sarah D’hondt heeft een stevige reputatie als chansonnière.  
Haar mooie en opvallende stem bezorgde haar de bijnaam 
Nachtegaal. Deze nachtegaal vliegt al jaren van podium naar 
podium, rijfde ondertussen de Liesbeth Listprijs en buitenlandse 
invitaties binnen en dook met haar topteam 
‘Sarah D’hondt Quartet’ de studio in.  
Een datum om zeker in je agenda te noteren!   
Zaal De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen  
vlak naast de kerk.   
Zondag 19 december 2021 om 14 u. Duur concert: ongeveer 
2x 40' met een pauze. Na het optreden voorzien we een drank-
je met een knabbeltje. Inbegrepen in de deelnameprijs. Parking 
voorzien bij de Spar (op 100m afstand van de zaal). 
€25 – OKRA-leden: €20  Inschrijving via het regiosecretari-
aat, 015 40 57 45, mechelen@okra.be voor 12 december. 
Wacht tot je je factuur krijgt, betaal dan met het bijgevoegde 
overschrijvingsformulier of neem alle gegevens nauwkeurig 
over bij internetbankieren (geen contante betaling!).  
Je inschrijving is pas definitief na betaling.  

 

Sluiting regiosecretariaat in de vakantie 
Het regiosecretariaat is tijdens de vakantie gesloten van maan-
dag 19 juli 2021 tot en met vrijdag 30 juli 2021. 
 
Belangenbehartiging: actie zitdagen belastingen 
Op maandag 31 mei stuurden OKRA samen met 11 andere  
organisaties een persbericht uit. We riepen op om alsnog fysieke 
zitdagen te organiseren zodat iedereen de belastingaangifte  
correct en tijdig kan indienen. Voorlopig biedt de belastingdienst 
enkel telefonische of digitale hulp aan. Minister Van Peteghem 
beantwoorde onze vraag door alsnog fysieke afspraken in sep-
tember te organiseren. Als je in JUNI telefonisch een fysieke af-
spraak inboekt voor het najaar, zal je geen boete voor laattijdig-
heid ontvangen. Voor een fysieke afspraak in de buurt, bel je 
naar het belastingkantoor. Het persbericht en meer info kan je 
terug vinden op de website van OKRA: Fysieke dienstverlening bij in-
vullen aangifte personenbelasting noodzakelijk | OKRA 
 

Noodfonds 
OKRA-SPORT+ heeft extra subsidies gekregen ter ondersteuning 
door het verlies van het coronavirus. Ze besteden deze als 
volgt:  

 35% gaat naar het verlies dat OKRA-SPORT+ had: We den-
ken daarbij aan de gevolgen door ledenverlies, annulatie van 
activiteiten (criteriums, Elke calorie telt) en terugbetaling van 
competitiegelden. 

 65% gaat naar de trefpunten 
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mailto:mechelen@okra.be
https://financien.belgium.be/nl/contacteer-uw-centrum-p
https://financien.belgium.be/nl/contacteer-uw-centrum-p
https://www.okra.be/nodes/fysiekedienstverleningbijinvullenaangiftepersonenbelastingnoodzakelijk/nl
https://www.okra.be/nodes/fysiekedienstverleningbijinvullenaangiftepersonenbelastingnoodzakelijk/nl
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Nieuws van het secretariaat—vervolg 

Om een deel van de koek te krijgen moet je als club of tref-
punt enkele engagementen aangaan, waarbij je minstens 50 
punten verzamelt. Op die manier wil OKRA-SPORT+ je club of 
trefpunt stimuleren om deel te nemen aan bovenlokale initia-
tieven of projecten, waarmee je de werking opnieuw kan acti-
veren. De criteria om deze punten te behalen zijn op dit mo-
ment deelname aan:  

 Aanvraag sessie ‘Memoride’: 30 punten 
 Deelname ‘Iedereen Wereldkampioen’: 10 punten + 1 

punt per deelnemer 
 Regionale forumdag: 5 punten per sportverantwoordelijke 
 Deelname aan regionale sportdagen: 1 punt per deelname 
 Voor onze regio gelden volgende activiteiten: gewestelijke 

fietstocht, regionaal kubbtornooi, regionaal petanquetor-
nooi en OKRA’s TRIP TRAP 

 
Iedereen Wereldkampioen 
We dagen elke fietser uit om tijdens de periode juli t.e.m. het 
wereldkampioenschap in september minstens 267 kilometer, 
de afstand die de renners zelf moeten afleggen, te fietsen. 
Hiervoor tellen alle fietstochten die in OKRA-SPORT+ verband 
gefietst worden. Alle fietsers die hierin slagen ontvangen hun 
‘regenboogtrui’. 

Hoe ga je aan de slag in je trefpunt: 
 Uitdaging: Fiets in OKRA-verband 267 km (verspreid over 

verschillende ritten) gedurende de maanden juli – augus-
tus – september 

 Je plant een aantal fietstochten in OKRA-verband. Bijvoor-
beeld 11 ritten van 30 kilometer of 9 ritten van 40. Plan 
zeker één of twee ritten extra (of meer). Zo kunnen deel-
nemers zeker aan hun 267 kilometer geraken wanneer ze 
eens niet mee kunnen fietsen. 

 Registratie van de ritten gebeurt door het trefpunt per 
deelnemer 

 Wie het doel haalt ontvangt een ‘iedereen wereldkampi-
oen’-hesje 

 Deelnameprijs: 4 euro per deelnemer 
 Meer info en inschrijven:  

• OKRA-SPORT+: 02 246 44 35 
of info@okrasportplus.be  

• OKRA regio Mechelen: 015 40 57 45 of  
mechelen@okra.be. 

 Na inschrijving ontvang je een registratiedocument  
 
Inschrijven 
Inschrijven kan door het engagementsformulier ingevuld op 
te sturen naar anke.hens@okra.be of info@okrasportplus.be 
 
Tip 
Deze actie komt ook in aanmerking voor het noodfonds: door 
je als trefpunt te engageren om deel te nemen aan de actie 
krijg je 10 punten, voor elke deelnemer krijg je nog eens een 
extra punt. 

mailto:info@okrasportplus.be
mailto:anke.hens@okra.be
mailto:info@okrasportplus.be
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OKRA in beeld 

 

 

 

Trefpuntnieuwtjes 

Activiteiten van de trefpunten 
Door de huidige coronamaatregelen zijn we nog beperkt in 
onze activiteiten, maar er is wel al veel mogelijk als we reke-
ning houden met de maatregelen. We geven je graag inspi-
ratie aan de hand van voorbeelden uit de trefpunten. 
 
Contact houden met je leden  
Probeer contact te houden met je leden door een bezoekje 
aan de voordeur of een telefoontje. Trefpunten Beerzel en 
Mechelen Centrum brachten tijdens Pasen een bezoek (aan 
de voordeur) aan de leden en gaven hen een leuke attentie. 
Niet alleen Beerzel en Mechelen Centrum, maar heel veel 
trefpunten gingen tijdens Pasen op pad om de leden iets lek-
ker te geven.  
 

MOKRI 

Op 27 mei maakte MOKRI, motorclub van OKRA regio Meche-
len, een eerste tocht. Misschien zie jij MOKRI binnenkort eens 
in je straat voorbij komen? Of heb je zelf een motor en wil je 
mee? Neem dan zeker contact op met Jean-Pierre Vrebos 
(0473 29 54 18) of het regiosecretariaat (015 40 57 45) voor 
meer info over de volgende rit. 
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Contact houden met je team 

Probeer contact te houden met je team. Al heel wat trefpun-
ten zijn terug aan het vergaderen. Zij komen samen bij ie-
mand in de tuin. Misschien een leuk idee om ook met je team 
samen te komen in iemand zijn tuin. 
 
Take-away 
Momenteel is het nog niet eenvoudig met al de maatregelen 
om een feest (etentje) in de zal te organiseren. Trefpunten 
Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver Centrum en Duffel organi-
seerde een take-away. De leden konden hun menu ophalen 
en thuis genieten van de lekkere maaltijd. Zij krijgen alvast 
veel positieve reacties. 

Sporten 
Je kan terug buiten en binnen sporten. Kijk per sport dat je 
doet naar de richtlijnen op de website van OKRA-SPORT+: 
https://www.eenlevenlangsporten.be/nieuws/richtlijnen-
sportieve-activiteiten-corona. Als heel wat trefpunten sporten 
terug. Itegem vroeg de gewestelijke fietstocht van Heist aan 
en bezorgde hiervan een leuke foto. 
 
Binnenactiviteiten 
Al heel wat binnenactiviteiten kunnen terug van start gaan. 
Hiervoor kan de je fiche met tips en het draaiboek aanvragen 
op het regiosecretariaat. Indien je graag wil opstarten, maar 
weet niet goed hoe. Vraag dan zeker raad aan het regiosecre-
tariaat.  
 
OKRA-Bonheiden ging terug van start met het buiten-
sporten 
We hebben lang geduld moeten oefenen om in groep te mo-
gen wandelen, fietsen en petanque spelen. In voorzichtige 
modus en met veel goesting Is OKRA Bonheiden gestart met 
bv. wandelen in eigen mooie dorp. De fietsers trotseerden 
soms wat regen en wind en fietsten in wijde omgeving hun 
km. bij mekaar. De petanquers spelen elke vrijdag op de pe-
tanque-banen van het sportcentrum Berentrode in Bonhei-
den. Al deze activiteiten gebeuren in veilige coronamodus. 
Het werd een blij weerzien met onze OKRA-vrienden, OKRA-
BONHEIDEN LEEFT!! 
 
OKRA Puurs Centrum op dagreis naar Oudenaarde 
Na noodgedwongen maanden in “ons kot” te zijn gebleven 
kon OKRA Puurs Centrum zich eindelijk opmaken voor een 
mooie dagreis met 44 Okra vrienden naar Oudenaarde. Wat 
een verademing, terug er op uit te kunnen trekken. In Ou-
denaarde kregen ze ontbijt. Daarna bezochten ze het ge-
meentehuis met gids. Na een lekkere maaltijd gingen ze naar 
Grimminge. Daar bezochten ze  bakkerij “De Smet en zonen”. 
Hierna reden ze naar Brakel waar ze een avondmaal kregen. 
Alles verliep vlot volgens de geldende coronamaatregelen. 
Puurs Centrum kijkt al uit naar hun volgende daguitstap. 

https://www.eenlevenlangsporten.be/nieuws/richtlijnen-sportieve-activiteiten-corona
https://www.eenlevenlangsporten.be/nieuws/richtlijnen-sportieve-activiteiten-corona
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Nog op zoek naar een leuke reis of daguitstap?  
 
OKRA-Academie: Achter de schermen van het opleidingscen-
trum van de blindengeleidehond in Koksijde en een bezoek 
aan de hopboerderij te Proven 
In de voormiddag bezoek je de “Blindengeleide hondenschool” 
van Koksijde.  Na een ochtendkoffie met een lekkere ca-
ke neemt een gids je mee in het verhaal van pup tot blinden-
geleidehond. Na de presentatie volgt een demonstratie in het 
opleidingsparcours. Na het toeristisch middagmaal gaan we 
naar een Hopboerderij te Proven. Bénedicte, de charmante 
boerin, leidt je rond in de Hopvelden en vertelt je alles 
(historiek en oogst) over de hop. Daarna ontvangt ze ons nog 
op een verrassende wijze in haar chalet waar we o.a. “de hop 
nog zullen proeven”. Na dit educatief en ludieke bezoek rijden 
we naar Ieper voor een korte stop. (minstens 1 
uur). Geïnteresseerden krijgen nog de gelegenheid om een 
summier bezoek te brengen aan de kathedraal onder leiding 
van Philippe Driesens. Daarna keren we huiswaarts. Aankomst 
tussen 20.00 u. en 21.00 u.  
Maandag 27 september  met opstapplaats in Sint-Katelijne-
Waver (parking Goede Herder) en Mechelen (Rode Kruisplein). 

€60 OKRA-leden: €55; dranken bij het middag-
maal niet inbegrepen.  

Voor 28 augustus inschrijven op het regiosecretariaat. Je 
kan ook inschrijven bij Philippe Driesens 015 41 11 10 of bij 
Chris Kusseneers, 0468 10 27 35 Wel ook doorgeven wat je 
opstapplaats is.  Opgelet: bij deze dagtrip wordt er geen fac-
tuur opgemaakt door de regio. Je bevestigt je inschrijving 
door storting van het deelnamebedrag op rekeningnummer 
BE89-7775-9425 2085 van OKRA Mechelen St. 
Jan Berchmans met vermelding naam en dagtrip Westhoek.  

  
OKRA-Reizen: 3-daagse Friesland en Ameland (i.s.m. OKRA-
Academie Mechelen) 
Van 15 tot en met 17 september 2021 (3d., 2n.) 
Dompel je onder in de wereld van Van Gogh: een bezoek aan 
het Kröller Muller Museum is een belevenis, want het bezit de 
op één na grootste Van Goghverzameling ter wereld en één 
van Europa’s grootste beeldentuinen. Test in Ameland je mari-
tieme kennis en waan je even de kapitein van een veerboot  

Gezocht en gevonden  

Nieuwtje in volgende nieuwsbrief 
Heb je een succesvolle activiteit gehad, een leuke foto van 
een bijeenkomst, een aankomende activiteit?  
Geef dan deze informatie zeker door aan het regiosecretari-
aat (mechelen@okra.be) en wij zorgen ervoor dat dit in het 
OKRAntje komt. Doe dit voor woensdag 1 september 2021 
als je in de volgende nieuwsbrief wil staan. We zouden je 
willen vragen om je tekst te beperken tot maximum 10 lij-
nen en liefst met foto. Alvast heel hard bedankt voor je bij-
drage. 

mailto:mechelen@okra.be
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in het Maritiem Centrum, een uitdagend, interactief centrum 
waar alles draait om navigeren, reddingen, strandingen en 
natuurlijk de paardenreddingboot. Leeuwarden, culturele 
hoofdstad 2018, zit vol verrassingen, dat merk je tijdens een 
stadswandeling en een boottocht door de binnenstad.  
Prijs: € 525; € 46 toeslag  eenpersoonskamer – prijzen on-
der voorbehoud  
Info en inschrijven: OKRA regio Mechelen, tel.: 015 40 57 
45, e-mail: mechelen@okra.be 
 

OKRA-Reizen: van oud naar nieuw 
Van 29 december 2021 tot en met 2 januari 2022 
Het vakantiecentrum Vayamundo Oostende ligt tussen Maria-
kerke-Bad en Raversijde, aan een rustig stukje zeedijk en te-
genover een halte van de kusttram. We logeren in comforta-
bel uitgeruste appartementen en studio’s, die zijn voorzien 
van flatscreen-tv, ruime badkamer met douche, toilet en die 
bereikbaar zijn met de lift. Het zelfbedieningsrestaurant ser-
veert een ontbijtbuffet, elke middag een driegangenmenu (in 
buffetvorm) met ruime keuze.  
’s Avonds koud buffet en dessert naar keuze. Op oudejaars-
avond worden we verwend met een uitgebreid en uitgelezen 
buffet terwijl we genieten van geweldige dansmuziek! 

Prijs: €501 in 2 pers.kamer, toeslag eenpersoonskamer: € 
80 p.p.; korting studio 3 personen: - € 36 p.p. 

Info en inschrijven: OKRA regio Mechelen, tel.: 015 40 57 
45, e-mail: mechelen@okra.be 

 

Goed thuiszorgwinkel komt naar je toe 
In de bus van de Goed thuiszorgwinkel kan je terecht voor 
een aanbod rond verschillenden gezondheids- en zorgoplos-
singen, namelijk: loophulpen en wandelstokken, incontinen-
tiemateriaal, comfortschoenen en steunkousen, praktische 
hulpmiddelen voor dagelijks gebruik, verzorgingsproducten 
en zoveel meer. Er is in de bus mogelijkheid tot aankopen en 
bestellen. 
Op 13 juli kan je van 9 tot 13 uur een bezoekje brengen aan 
de bus op de parking van de zorgcampus ouderen- en thuis-
zorg in Duffel. 

 

Oproep volgende nieuwsbrief?  

Heb jij een zoekertje of een leuk idee voor de volgende 
nieuwsbrief, geef dit zeker door aan het regiosecretariaat 
(mechelen@okra.be). Dit graag voor woensdag 1 september 
2021. 

mailto:mechelen@okra.be
mailto:mechelen@okra.be


OKRA-Academie  
 

20 sept. Werken met I-pad en I-phone te Mechelen 
27 sept. Daguitstap Achter de schermen van de  
  blindengeleidehond en van de hopboerderij in  
  de Westhoek 
04 okt. Reisreportage Australië te Mechelen 
11 okt. Voordracht De Verenigde Staten na Trump te  
  Mechelen 
18 okt. Reisreportage Slovenië te Mechelen 
26 okt. Daguitstap Brouwerij De Koninck en Buroform
  te Antwerpen 
08 nov. Voordracht Wat gebeurt er in Europa?  
  te Mechelen 
15 nov. Voordracht Mobiliteit in de toekomst  
  te Mechelen 
23 nov. Expo Europalia te Brussel 

29 nov. Voordracht Spiegeltje aan de wand…  
  te Mechelen 

 

OKRA-Zingeving en Zorg  
16 nov. Vorming Zingeving en Zorg te Kalfort 

 

OKRA-Belangenbehartiging  
22 nov. Forumdag Klimaat te Mechelen 
 

OKRA-Crea  
21 sept. Crea voor crea-verantwoordelijken te Muizen 
19 okt. Crea voor crea-verantwoordelijken te Muizen 
16 nov. Crea voor crea-verantwoordelijken te Muizen 
21 nov. Crea voor crea-verantwoordelijken te Muizen 
   

OKRA-Sport  
 

08 juli OKRA’s TRIP TRAP op diverse locaties 
05 aug. Kubb-tornooi te Lippelo 
17 aug. Sport en spel gewest Klein-Brabant   
07 sept. Wandelcriterium te Weert 
08 sept. Petanquetornooi te Bonheiden  
04 okt. EHBO-vorming gewest Mechelen en  
  Klein-Brabant te Mechelen 
05 okt. Wandelcriterium te Berlaar Centrum 
06 okt. EHBO-vorming gewest Lier en Heist te  
  Wiekevorst 
03 nov. Wandelcriterium te Wiekevorst 
15 dec. Wandelcriterium te Leest 
 
 

OKRA-Reizen  
15 sept.- 
17 sept. Reis naar Friesland-Ameland 
06 dec. Reiscafé       
29/12/’21- 
02/01/’22  Van oud naar nieuw Oostende 
 

 

 
 

Niet te missen! 

Verantwoordelijke  uitgever: 

Lieven Rijckoort,  

p/a Antwerpsesteenweg 259, 

2800 Mechelen 

 

 


