Voorwoord
Beste leden,
Vorige maand was er geen nieuwsbrief. Er was ook geen nieuws, er
waren ook geen perspectieven op
korte termijn om toch wat te doen
met en voor onze leden. Daarom
dat we die nieuwsbrief toen vervangen hebben door een verrassing
met producten uit de Wereldwinkel.
Hopelijk deden we u daar een plezier mee. Het was ook tof om nu
eens te moeten aanbellen, want
zo’n pakje kan je moeilijk in de
brievenbus droppen.
Op 23 april kregen we dan eindelijk
eens goed nieuws: “Vanaf 8 mei
zijn activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub
of vereniging) met maximaal 25
personen buiten mogelijk en dit
voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met
12 jaar kunnen met maximaal
10 binnen.”. Dat wil zeggen dat
we weer buiten mogen sporten:
fietsen, wandelen, petanque. En
daarvan gaan we gebruik maken.
Meer mogen we nog niet, maar we
zijn langzaam maar zeker naar onze vrijheid aan het groeien.
We moeten ons evenwel beperken
tot 25 deelnemers. Zijn we met
meer, dan splitsen we de groepen.

Hopelijk is dit het begin van nog
meer, want er is geen mens ter wereld die tot nu toe genoten heeft
van deze coronacrisis. En wij zouden niet liever willen dan er weer in
vliegen!
Het OKRA-Team van Sint-Truiden

Programma MEI ‘21
10 mei ‘21

14u00

Veemarkt

Fietsen

13 mei ‘21

14u00

Terbiest

Petanque

17 mei ‘21

14u00

Veemarkt

Fietsen

20 mei ‘21

14u00

Terbiest

Petanque

27 mei ‘21

14u00

Terbiest

Petanque

31 mei ‘21

14u00

Veemarkt

Fietsen

Wil je op de hoogte
blijven van het reilen
en zeilen binnen onze
seniorenvereniging,
dan blijft onze website
www.okrasintruiden.be
de meest aangewezen
plek.
En natuurlijk vind je
ons op Facebook.
Raadpleeg ook regelmatig je mailbox om
geen nieuws te missen.

COLOFON

Deze Nieuwsbrief is
een uitgave van
OKRA Sint-Truiden.
Alles van deze uitgave mag zoveel
mogelijk en met
alle middelen verspreid worden.
Verantw. Uitg.
Jos Lacroix,
communicatie
OKRA
lastra@pandora.be
0477/403157

Fietsen: waarop
letten

Programmatie

Vorig jaar viel onze meerdaagse
uitstap
naar
de
Champagnestreek in het water. We hebben toen de afspraak gemaakt dat we dit
initiatief zouden hernemen in
de loop van dit najaar. En belofte maakt schuld.

Zorg ervoor dat
-zorg ervoor dat je fiets in
orde
is:
bandenspanning,
verlichting,
remmen,
gesmeerd, batterij…
-kleed je veilig: draag een
fluohesje, laat je zien.
-we mogen met twee naast
mekaar fietsen, niet met drie,
maar we moeten het tegenliggend en voorbijstekend
fietsverkeer niet hinderen.
-neem de raadgevingen van
de begeleiders ter harte, luister naar de fluitsignalen.
-Uiteraard is fietsen een moment dat er ‘bijgepraat’ kan
worden, maar blijf aandachtig
voor de weg, je voorgangers,
obstakels, paaltjes
-Vergeet (voorlopig toch) je
mondmasker niet voor als we
onderweg een terrasje doen.

-zorg dat je in orde bent met
de sportverzekering van OKRA: het kost je niks. Die verzekering is er uiteraard enkel
voor de leden.
-we vertrekken steeds om
14u00 op de Veemarkt, tenzij
anders vermeld als we daguitstappen maken.
-blijf ook steeds bij de groep:
ga niet voorop fietsen, blijf
niet achter. Als je niet kan
volgen, verwittig dan een begeleider: normaal zal er
steeds een zijn vooraan en
achteraan de groep.
-gsm-gebruik op de fiets is
ook verboden en gevaarlijk!

Ga je mee naar de
champagne?

Met de lockdown waarin we
nu al meer dan zes maanden
vertoeven, hebben we ook
heel wat activiteiten moeten
afgelasten. Het merendeel
van het najaar 2020 hebben
we opnieuw ingepland voor
2021, de afgeschafte activiteiten van dit voorjaar allemaal een plaatse geven in
het najaar gaat praktisch gezien ook niet omdat we al een
drukke agenda hebben.
Maar niet getreurd, de mooie
activiteiten die we moesten
opofferen aan corona zullen
we zeker hernemen als we
weer in normale tijden leven.
Ook voor mei hebben we
moeten snoeien in ons programma:
-de bedevaart naar Kortenbos
-de reis naar Maaseik en
Thorn
Juni ligt zelfs in de weegschaal. Maar zo gauw we
groen licht krijgen, schieten
we weer in gang. Want bij het
team … kriebelt het!

Op 6, 7 en 8 oktober 2021
vertrekken we richting Reims
en Epernay om er wijngaarden te bezoeken champagne
te zien en te proeven, de
mooie omgeving af te tasten,
lekker te eten en vooral …
mekaar te amuseren.

Bestaat er nog interesse bij
onze leden voor deze uitstap?
Dan doen we hem zeker.
Maar we zouden wel wat liefhebbers moeten hebben, om
de prijs in bedwang te kunnen houden: we zouden
graag niet boven de 300 euro
willen landen.
Laat je iets horen als je interesse hebt?

