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                                                        Contactblad december 
 
 
Beste leden, 
 
En zo zijn we alweer in december aanbeland!  
2020 wordt misschien wel een jaar om snel te vergeten. Zeker het verenigingsleven heeft 
het zwaar gehad. Iedereen zat thuis en was een beetje eenzaam . Contact kon alleen kort op 
straat, aan de voordeur of per telefoon. 
  Ver weg, maar toch dichtbij 
     Apart, maar des te meer samen 
        Een zwaai van ver naar elkaar                                                    
           Een knik naar wie langs je gaat 
              Het hoort er nu allemaal bij 
                 Maar het doet wel wonderen 

We blijven erin geloven. We gaan jullie terug zien! 
 

Zelfs mocht je twijfelen, blijf lid! 
We moeten immers blijven geloven in betere tijden. 
Je bent steeds van harte welkom. 
Want we willen je – als lid in 2021 – nog veel en dikwijls verrassen! 
 
Lid = € 30   /   gezin = € 50   /   lid in rusthuis of bijlid = € 15 
BE05 0682 0146 4175 Okra Tervuren 
of cash te betalen bij Viviane of Monique 

 
                                                       *********** 
 
Het kerstfeest op 17 december gaat zoals jullie weten in een heel andere vorm door.  
We hadden het ook veel liever anders gezien. En toch zijn er veel leden die voor het 
afhaalmenu gekozen hebben. De sfeer kunnen jullie voor één keer zelf maken met een vleugje 
achtergrondmuziek en een lekker glaasje wijn. Tijdens het eten zullen jullie sowieso aan ons 
denken en aan al jullie vrienden binnen Okra. 
 
 
                     Wie een maaltijd bestelde kan die coronaproof komen afhalen 

op donderdag 17 december 2020 
in de zaal  ‘De Wilg’ 

van 11u  tot   13u 
 

En wie toch nog zou willen bestellen kan dit nog altijd doen tot en met 9 december. 
We hebben dus 1 weekje verlengd! 

Bij het afhalen: draag jullie mondmasker en hou afstand! Hou het veilig! 



 
In november hadden we weer heel wat jarigen. 

                                     
 
Thérésia is al heel lang lid bij ons trefpunt.             
Zij werd op 18 november 90 jaar. 
Omdat ze zo graag koekjes eet en 
meestal thee drinkt, kreeg ze dat ook 
mooi verpakt voor haar verjaardag! 
En Emile zorgde voor een mooie grote foto! 
 
 
 
                                                   Waren nog jarig: 
 
 
Dekelver Denise                                                                         Trekels Nicole 
Drees John                                                                                  Trogh Christiane      
Lombaert Francisca                                                                   Van Baelen Nancy      
Reynaert Paulette                                                                      Van Craenendonck Anny   
Schrevens Wivine                                                                      Willmann Hannelore 
Siongers Marcel   
Trappeniers Willy 
 
 

Onze gelukwensen en een dikke proficiat! 
 

 
 

*************** 
 
 

Spijtig genoeg hebben we ook afscheid moeten nemen van Maria Cornelis. 
Zij was jarenlang lid in een ander trefpunt, maar sloot zich na haar verhuis  

                 naar de Vlonderse Hoek bij ons aan in november 2017. 
Maria werd 88 jaar. 

Wij bieden de familie onze innige deelneming aan. 
 

 



Activiteiten 
 

 
Alle binnen activiteiten blijven afgelast. 
                  turnen, dansen, bowling, petanque 
Buiten activiteiten gaan ook niet door 
                  wandelen mag enkel in kleine groepjes 
                  soms zelfs verplicht met mondmasker aan 
En onze ledenvergadering (koffietafel) laten we ook nog eens aan ons voorbij gaan 
 
Hopelijk genieten jullie dan ook maximaal van onze sinterklaas speculoos! 
 
Als enige activiteit blijft over: de afhaalmaaltijd op donderdag 17/12 
 

 
 

******************* 
 

Maar volgens de krant is er beterschap op komst. 
Ook op het nieuws komen de virologen met een sprankeltje hoop. 

We zijn over de piek van besmettingen 
En er zijn minder en minder ziekenhuisopnames 

 
 

 
 
 
In januari kan het bestuur misschien weer gaan vergaderen en kunnen er met kleine stapjes 
plannen gemaakt worden voor de heropstart. 



      
                                                                                                                             

Het was geen jaar zoals alle andere. 
Veel van onze activiteiten vielen stil 

buiten onze wil om, maar we hadden geen keuze. 
Okra is nochtans kampioen in het samenbrengen van mensen 

Nu  zijn we er wel eventjes niet in gelukt! 
 

Maar geen nood….. 
Zo vlug er een vaccin is en het virus is afgezworen 

bezorgen we jullie weer HET medicijn tegen eenzaamheid 
en organiseren we opnieuw samenkomsten, 
reisjes naar zee, de Ardennen of de Kempen 

Dan gaan we er terug  voluit tegenaan! 
 

We wensen jullie alvast een Kerst  
Om nog dikwijls aan terug te denken 

(misschien alleen, maar toch verbonden) 
En daar bovenop wensen we jullie  

Een positieve start in het nieuwe jaar. 
 

                                              
                                                          

                          Van harte warme feestdagen 
                           Het bestuur en alle medewerkers 

                        Lieve groetjes 


