Beste OKRA-leden,
Het blijven moeilijke tijden. Ja, er is een lichtpunt met de
start van de vaccinaties, maar op dit ogenblik wijst niets
erop dat we deze maand opnieuw met activiteiten mogen
starten. Versoepelingen komen er niet voor half januari,
en dan nog moeten we als senioren de moed bijeenrapen
om samen te komen. Maar geloof ons, zo vlug als we carte blanche krijgen, starten we weer met ons programma.
Maar ook zeker niet eerder! Laat de boete nog niet de
drijfveer zijn, zeker onze gezondheid moet ons aanmanen
tot voorzichtigheid.
Maar ooit komt het er zeker weer van dat we kunnen uitpakken met een normale werking, mekaar weer ontmoeten, er samen op uit trekken, samen feesten en samen
slimmer proberen te worden. Want van één zaak zijn we
zeker: corona verdwijnt. En OKRA blijft, want daar is nog
geen vaccin tegen.
Daarom roepen we u op om uw lidgeld te vernieuwen. Wij
weten dat het niet gemakkelijk is om daartoe gemotiveerd
te worden of te zijn, maar zonder leden zal er ook geen
werking zijn. Dus, stort uw bijdrage deze maand nog zodat we u op de hoogte kunnen houden van onze werking.
Wij smachten er allemaal naar om opnieuw te beginnen,
en zo vlug de tijd daarvoor rijp is, gaan we er weer voor
de volle 100 procent voor.
Namens het OKRA-team van Sint-Truiden

Het lidgeld voor 2021

Een OKRA-trefpunt kan niet werken zonder provinciale ondersteuning
en beroepskrachten of zonder nationale beleidsmensen. De werking
van dat geheel, plaatselijk, regionaal en nationaal wordt gefinancierd
met uw lidgeld. Men heeft op nationaal vlak beslist om het lidgeld niet
te verhogen en op 25 euro te laten. Ook de sportverzekering blijft op 8
euro, en die wordt ook integraal terugbetaald door je ziekenfonds. Je
krijgt hiervoor een bewijs.
Gelieve je lidgeld te storten op het rekeningnummer van OKRA
Sint-Truiden, BE96 0688 9313 5005 met vermelding van de
naam van het lid of de leden voor 15 januari.
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We zullen deze boodschap nog een paar keer herhalen, maar rekenen
erop dat alle lidgelden binnen zijn voor 15 januari 2021. Dan kunnen
ook wij onze financiële verplichtingen nakomen naar sport, verzekering, Hasselt en Brussel toe.
Het kan ook zijn dat je liever geen lid meer blijft van OKRA. In dat geval zouden we het appreciëren indien je ons zou laten weten wat de
reden is. Niet uit nieuwsgierigheid maar om er lessen uit te trekken.
Alle middelen zijn goed om ons dat te laten weten.

Winterwandeling in Waterschei
Elk jaar trekken we in de winter een dagje erop uit om te wandelen, iedereen naar eigen godsvrucht en vermogen, lang of kort. Dit
jaar heeft de regio beslist om het dichterbij te zoeken, en daarom
trekken we naar Waterschei, naar het Park Hoge Kempen.
Wanneer: donderdag 25 februari 2021.
Uitvalbasis: “Parochiezaal de Kring” in Waterschei
Ontvangst vanaf 9.30u met mondmasker
• Hier in de omgeving kan je het landschap van het Nationaal
Park Hoge Kempen verkennen.
• Wat de Hoge Kempen te bieden heeft: mijnsteenbergen, mooie
beekvallei, jeneverbessen, landduinen, heide en dennenbossen.
• Naast de gebruikelijke wandelingen is er dit jaar ook een themawandeling, vrije wandelingen en eventueel kan je zelfs een
terril beklimmen.
Praktisch:
- € 5,- prijs per deelname (incl. koffie of thee bij aankomst)
- We nemen de eigen picknick mee, soep is er ter plaatse.
Inschrijven bij Valère Lemoine, 0496/114808 of via e-mail
valere.lemoine@telenet.be EN storting het vereiste bedrag
op rekening BE96 0688 9313 5005 van OKRA Sint-Truiden
met de vermelding “aantal deelnemers”
En uiteraard krijg je je geld terug als de wandeling niet doorgaat.
Hoe we het vervoer zullen regelen, spreken we volgende maand af
met de deelnemers: dat is afhankelijk van de dan geldende regels.

Bedankt, Filip
Ons bestuurslid, Filip Maryns, heeft te kennen gegeven zijn medewerking aan OKRA stop te zetten. We verliezen in Filip een gedreven
man. Wij respecteren natuurlijk de beslissing van Filip, weliswaar
met spijt in het hart, en wensen hem nog veel gelukkige jaren. Fietsen zal niet meer zijn als vroeger.
Namens OKRA Sint-Truiden

