OKRA regio Ieper en Kortrijk
St.-Jacobsstraat 24, 8900 Ieper
Beneluxpark 22, 8500 Kortrijk
T: 056 52 63 40 / 056 52 53 52
ieper@okra.be / kortrijk@okra.be
Hannelore: 0478 88 23 37
Isabelle: 0472 410 485

Corona- bericht
28 augustus 2020
Beste vrijwilliger,
September is in aantocht. En dat is een maand waarin heel wat mensen een nieuwe start nemen.
(Klein) Kinderen gaan voor het eerst naar school of gaan nu naar de ‘grote’ school of misschien wel voor het eerst
naar de ‘hoge’ school of universiteit. Wat een geluk dat de scholen terug opengaan voor iedereen!
Maar ook verenigingen maken zich op voor het najaar en blikken al vooruit wat volgend werkjaar zal brengen. Zo ook
in OKRA!
Helaas is het niet zo duidelijk hoe het najaar verder zal evolueren. De veiligheidsraad van donderdag 20 augustus
had het over de evenementen in de cultuursector. Wat dit voor OKRA betekent, lees je in de OKRA-vertaling verder
in dit bericht.
September is ook de oogstmaand en de start van de herfst. De landbouwers zijn zeker van hun vruchten, maar wij in
OKRA konden helaas niet zoveel zaaien in het voorjaar en weten niet hoe we zullen oogsten.
Want hoe reageren onze leden op deze corona-periode, waarin we jammergenoeg zoveel mooie activiteiten
moesten staken?







Is er begrip voor de overmacht?
Ziet men onze voortdurende inspanningen om contact te houden vanuit het trefpunt met de leden via de
belrondes, de raambezoekjes, de attenties, de mailings en de maandbrieven?
Blijft men de OKRA-werking steunen door lid te zijn en te blijven?
Heeft men ontdekt dat OKRA veel meer is dan een organisatie die activiteiten organiseert?
Heeft men gezien dat OKRA opkomt voor de belangen van ouderen en wanpraktijken aanklaagt?
Voelt men zich thuis bij OKRA: een warme organisatie waar je meetelt, waar men bekommerd is om je
welzijn en gezondheid? Waar de contactpersoon langskomt en tijd maakt voor een persoonlijk huisbezoek.
Waar naar jou geluisterd wordt, waar je op verhaal kan komen, waar je je gesteund weet door
leeftijdsgenoten ook als het moeilijk gaat.

Vandaag leven er twee vragen in onze trefpunten:
1. Wat mogen/kunnen we organiseren in het najaar en wat brengt 2021?
2. Kunnen we onze leden overtuigen om lid te blijven?
Helaas hebben we geen pasklaar antwoord en kunnen we niet in de glazen bol kijken.

Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, dat is dat onze vrijwilligers heel enthousiast zijn om de werking te
hervatten. Ze staan te trappelen om hun leden opnieuw te ontmoeten en veel mooie activiteiten aan te bieden. Ze
zijn creatief en zoeken methodes om binnen de geldende Corona-richtlijnen toch samen te komen met het team en
met de leden. Ze doen al het mogelijke om het contact met de leden in stand te houden, aandacht te hebben voor
de meest kwetsbare leden.
Ze houden vol en gaan er telkens opnieuw voor: zelfs al moet men bepaalde activiteiten al voor de tweede of derde
keer uitstellen, we laten ons niet ontmoedigen en blijven erin geloven!
Dat is de ware kracht van OKRA: gedreven vrijwilligers die hun nek uitsteken, durven organiseren, creatief zoeken
naar oplossingen en de sfeer erin weten te houden. Bedankt daarvoor!
En dat stemt ons optimistisch om in september opnieuw van start te gaan!
De kracht van onze vrijwilligers, het vertrouwen en begrip van onze leden, een dalende Corona-curve en de
vooruitgang van de ontwikkeling van een vaccin, zorgen ervoor dat we september vol goede moed aanvatten.
We maken voorzichtige plannen voor het najaar en hopen op een normaal werkjaar 2021.
Je leest er meer over in dit weekbericht.
Corona krijgt ons niet klein als we samen optimistisch en realistisch (met gezond verstand) verder bouwen aan onze
OKRA-werking.
We wensen jullie allen een goede start in september en hopen op een vruchtbaar najaar!
Namens het OKRA-secretariaat,
Els, Isabelle en Hannelore

OKRA-vertaling van de beslissingen genomen door de Veiligheidsraad van 20 augustus 2020
Vorige week hebben we in een afzonderlijke mail de actuele stand van zaken doorgestuurd.
Omdat er nog heel wat vragen leven over concrete activiteiten, worden de infofiches van OKRA (op de
website) aangepast en herwerkt.
We proberen nog even het ruime kader te schetsen waarbinnen OKRA en OKRA-SPORT+ zich wel of niet
begeeft.
Maatregelen in de privé-sfeer: daarvan telt NIETS voor OKRA en OKRA-SPORT+!
* bubbel van 5 vaste personen die je mag toevoegen aan je eigen gezin. Met hen mag je samenzijn zoals
met je gezinsleden (dus zonder mondmasker, zonder afstandsbeperking, knuffelen en kussen mag). Deze 5
vaste personen blijven in je bubbel tot eind september.
* 10 andere personen (jezelf inbegrepen) met wie je mag afspreken bij je thuis of elders (vb in de horeca):
dit zijn ofwel die 5 vaste personen van je bubbel ofwel andere mensen. Met die andere mensen moet je
steeds afstand bewaren en mondmasker dragen als dat niet kan. Je mag hen niet knuffelen/kussen,…
* sporten in de privésfeer: dat kan met maximaal 10 personen (jezelf inbegrepen) én met afstand. Dit doe
je in de privésfeer (dus niet in clubverband): vb je gaat fietsen met je kleinkinderen of je buren.
* Feesten in de privésfeer (bij je thuis): maximaal 10 personen en liefst buiten.
* begrafenissen: max. 100 aanwezigen op het afscheidsmoment en maximaal 50 pers op de koffietafel.
* carpoolen met iemand die niet in je gezin of bubbel van 5 personen zit? Altijd mondmasker opzetten in
de wagen.
Maatregelen voor de culturele sector: dat telt voor OKRA!
* huisbezoek bij de leden mag mits afstand en mondmasker. Liefst buiten (aan de voordeur, in de tuin).
Geen drankje nuttigen en hou het bij het noodzakelijk.
* ledenactiviteiten binnen en buiten: alle activiteiten mogen tot maximaal 50 personen (indoor: als de
zaalcapaciteit groot genoeg is dit wil zeggen: 4 vierkante meter per zittende deelnemer).
* Respecteer ALTIJD de basisregels: mondmasker tot je neerzit, handen ontsmetten, registreer de
deelnemers, bediening aan tafel, zoveel mogelijk blijven zitten op je plaats, geen files bij binnen-en
buitenkomen, na de activiteit alle contactoppervlakten ontsmetten (tafels, stoelen, deurklinken,
sanitair,…enz.
Per activiteit zijn er nog specifieke regels: vb kaarten altijd mondmasker ophouden.
* Wat met catering/versnapering aanbieden?
Hier moeten we een onderscheid maken tussen een versnapering én een maaltijd.
Een versnapering is: een drankje en bijvoorbeeld een boterkoek/taartje (van bij de bakker)
Een maaltijd is een volwaardig middagmaal (vb feest met aperitief, middagmaal, koffie/dessert). Voor een
maaltijd moet je samenwerken met een externe traiteur en dan kan je tot 50 personen bedienen. (zie
verder: indien goedgekeurd evenement meer personen).
Maak je als trefpunt zelf een maaltijd klaar, dan val je terug op de horeca-regel en mag je dit maar doen
voor 10 pers (per bubbel).
In geen enkel geval mag je werken met een buffet en moet er steeds bediend worden aan tafel.
* Bestuursvergaderingen vallen ook onder deze regel: dus maximaal 50 personen in de OKRA-zaal. Opgelet:
als je vergadert in de privésfeer (bij iemand thuis), dan geldt weer de norm van maximaal 10 personen.
ons advies:
De lokale overheid (provincie, gemeente/stad) kan strengere maatregelen uitvaardigen. Informeer ernaar.
Vb wat is het maximaal aantal personen toegelaten in de zaal? Welke poetsvoorschriften zijn er (vb stad
Ieper: vloer ook dweilen)?

Maatregelen voor de sportsector: dat telt voor OKRA-SPORT+
Sporten mag in clubverband met maximaal 50 personen, maar het is wellicht beter om te sporten met
kleinere (sub)groepen.
Respecteer de basisregels en registreer de deelnemers. Zorg voor een corona-verantwoordelijke van de
sportgroep.
Nieuw!
Sedert gisteren werkt men in de sport ook met kleurcodes (rood-oranje-groen). De infofiches van OKRASPORT+ (op de website) werden reeds aangepast. Alle richtlijnen per sporttak vind je hier.
ons advies:
De lokale overheid (provincie, gemeente/stad) kan strengere maatregelen uitvaardigen. Informeer ernaar.
Is er vb mondmaskerplicht?
Maatregelen voor de evenementensector:
Basisregel: indoor 200 pers. en outdoor 400 pers. en er gelden zeer strenge protocollen waaraan voldaan
moet worden. Vb uitgeschreven draaiboek over de looplijnen (inkom, uitgang, sanitair,…),
ventilatieschema, enz.
Dé vraag van de week is zeker of de OKRA-ledenactiviteiten kunnen aanzien worden als een evenement.
Een evenement is een activiteit waar hoofdzakelijk extern publiek aan deelneemt.
vb een kermis, een optreden.
Een OKRA-activiteit is dus niet automatisch een evenement, want wij brengen onze eigen leden en
vrijwilligers samen.
vb een startnamiddag van de regio is GEEN evenement omdat het allemaal intern publiek is: vrijwilligers en
leden.
vb een optreden van een zanger op de plaatselijke kermis is WEL een evenement.
Maar het kan! Trefpunten kunnen evenementen organiseren binnen de beperkingen van het aantal
deelnemers (zaalcapaciteit respecteren). Hiervoor is toestemming van de gemeente nodig:
Het ministerieel besluit somt op: “evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor
het publiek, of wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg”.
Trefpunten gaan best te rade bij de gemeente over wat op hun grondgebied al dan niet mag. In vele
gevallen (en zeker als het zou gaan om meer dan 200 deelnemers) zullen gemeenten vragen aan
organisatoren om de Event Risk Matrix in te vullen: dat is het instrument dat de Vlaamse overheid maakte
om zelf in te schatten of je event coronaproof genoeg is en dat ook gemeenten moet toelaten om hierover
te oordelen. Hier vind je alle informatie hierover terug: https://www.covideventriskmodel.be/
Krijg je toestemming voor een gezeten receptie of banket, dan zal je met een externe cateraar moeten
werken. Anders val je terug op de horeca-regel en dienen de deelnemers aan tafels te zitten per privé
bubbel. (maw. 10 pers.)
Ter overweging!
Stel dat je toestemming krijgt van de gemeente om de 50 pers te overstijgen (dus erkenning als
evenement) én dit kan in de zaal georganiseerd worden (capaciteit groot genoeg), dan zou je in principe
indoor met 200 personen mogen samenzijn. Maar is dat wel verstandig? Overweeg ook even of dit nu al
verantwoord is. Het lijkt ons best om zeker nog tot eind september te beperken tot maximaal 50 personen.

Andere sectoren waarmee we te maken krijgen tijdens de OKRA en OKRA-SPORT+ activiteiten:
1. Horeca (café en restaurants):
basisregel: max. 10 pers per tafel.
ons advies:
 neem VOORAF contact op met de horecazaak om te bespreken wat de extra regels zijn (vb met
minder aan tafel zitten, betalen met de kaart, ontvangen ze groepen?)
 Alternatief voor horecabezoek: iedere deelnemer (vb fietser) brengt eigen drankje mee en hou een
korte drinkstop in het openbaar park (niet samen op de bank gaan zitten!)
2. Feestzalen:
Momenteel geldt hier nog de regel van maximaal 10 personen. Dat betekent dat je bij hen nog niet terecht
kan, tenzij per tafel van 10 personen. Die aparte tafels mogen onderling geen contact hebben met elkaar.
3. Federatie van autocaristen/Toerisme:
basisregel autocar: op de bus altijd mondmasker, toilet niet gebruiken, max. 48 pers (bus van 50 pers),
vaste plaats, ontsmetten bij opstap, afstap…
basisregel toerisme: bezoeken zijn mogelijk met groepen en gidsen, maar die groepen zijn vaak ook
beperkt en je moet vooraf registeren.
ons advies: informeer VOORAF goed bij de autocarist en bij de toeristische attractie die je wil bezoeken.
4. Bedrijfsbezoeken:
basisregel: dit is mogelijk, maar ons advies is om ook met het bedrijf zelf in overleg te gaan.
We vernemen dat veel bedrijven nu niet openstaan voor externe bezoekers.
5. Sport beoefenen in andere sportaccomodatie: (vb zwembad, bowling, fitness,…)
Hier gelden de normen die voor hen van toepassing zijn, informeer op voorhand wat kan en wat niet kan.
De norm van onze sportclubs zijn maximaal 50 pers, maar voor hen kan dit minder zijn.
Regionale startmomenten:
Naar jaarlijkse gewoonte trekken we samen het nieuwe werkjaar op gang via onze jaarlijkse startnamiddag.
Mooie momenten waar we met velen samenzijn.
Helaas zal dit op 6 (Kortrijk) en 7 (Ieper) oktober niet kunnen in de formule die we vorig jaar toepasten.
Ook de regio moet de geldende regels respecteren.
We vinden het echter wel belangrijk om samen met alle bestuursvrijwilligers die dit wensen fysiek samen
te komen. We zijn momenteel druk bezig om dit startmoment georganiseerd te krijgen in meerdere
bijeenkomsten. We onderhandelen met culturele centra en lokale overheden om alsnog een mooi
alternatief te kunnen aanbieden.
In een volgend weekbericht, kunnen we jullie meer informatie geven hierover. Data, locaties, aantal
deelnemers, programma,… Jullie begrijpen dat het ook voor ons niet evident is om dit alles georganiseerd
te krijgen. We danken jullie intussen voor het begrip dat onze uitnodiging nog niet verstuurd werd.

wat moeten we helaas annuleren in de komende weken?
- Op 24 september was er een teamleidersvergadering gepland. Deze vergadering zal niet plaatsvinden
omdat de startmomenten (meerdere sessies) heel kort volgen op deze datum.
We zetten dus maximaal in op de startmomenten én hopen daar zeker ook onze teamleiders te mogen
verwelkomen.
- regiowandelingen (september/oktober):
7 september Gullegem
10 september dagtocht Berthem
24 september Moen
15 oktober Zwevegem
20 oktober Sint-Baafs Vijve
- Fietshappening Ieper 31 augustus
- Zingevende uitstap naar de Clemenspoort in Gent op 15 oktober.
De Clemenspoort liet ons weten dat rondleidingen niet mogelijk zijn en ook de voorstelling Ademtocht is
niet mogelijk. We hebben daarom beslist om deze halve daguitstap te verplaatsen naar oktober volgend
jaar.
Welke regionale activiteiten gaan door (tenzij corona alsnog roet in het eten gooit)
Film Budascoop Kortrijk – 17 september 2020 om 14u
De deuren van de Budascoop zijn terug open!
Op 17 september staat de film The Personal History of David Copperfield geprogrammeerd.
In bijlage vinden jullie de flyer alsook een brief met richtlijnen voor jouw filmbezoek aan de Budascoop.
Deze documenten kun je opnemen in jullie nieuwsbrief/communicatie naar leden.

Filmacademie Stadsschouwburg Ieper – 29 oktober 2020 om 14u
Op 29 oktober staat de film Woman at War geprogrammeerd.
Inhoud zie bijlage. Een brief met aangepaste maatregelen voor jouw filmbezoek aan de Stadsschouwburg
volgt later!

Welke regionale activiteiten zouden we graag laten doorgaan
Momenteel onderzoeken we op welke manier we onderstaande activiteiten kunnen organiseren, rekening
houdend met de richtlijnen die er geldig zijn in onze sector. Meer hierover in onze volgende berichten.
- startmomenten op 6 (regio Kortrijk) en 7 (regio Ieper) oktober: zie eerder
- regionale cursus lijndans
- lezingen van de OKRA-Academie oktober-november-december
OPGELET: de locatie van de lezingen van regio Ieper zal wijzigen omdat het auditorium van het
H.Hartziekenhuis niet toegankelijk is voor externen tot eind 2020. De informatie in het regionaal katern is
dus niet correct (dit ging in druk voor men besliste dat de zaal niet toegankelijk is).
De nieuwe locatie zal de Staddschouwburg van Ieper zijn (naast de kathedraal).

OKRA Magazine: wijzigingen/leveringen
Het OKRA-Magazine van september werd deze week geleverd aan jouw contactpersoon van je trefpunt.
We herhalen nog even enkele afspraken om dit elke maand vlot te laten verlopen.
De levering van het Magazine gebeurt in bulk (=pak) voor jouw trefpunt en meestal rond de 25ste van de
maand voorafgaand aan de publicatiemaand (dus septembernummer rond 25 augustus).
De levering gebeurt door een externe firma. Jouw trefpunt duidt (lieft) een vaste contactpersoon aan die
maandelijks deze pak magazines thuis ontvangt. De leverancier belt aan en geeft deze pak af. Ben je niet
thuis, dan kan je aangeven waar het pakket gezet mag worden (bv onder het afdak, bij de buren,…). Als
men dit scenario moet volgen, dan vind de vaste contactpersoon een briefje in de bus dat de levering op
die plaats afgegeven werd.
Als jullie trefpunt een wijziging hebben van contactpersoon, dan vragen we om dit aan het
regiosecretariaat te melden voor de 12de van de maand. Wij moeten dit registeren en doorgeven aan de
externe firma. Deze afspraak geldt ook voor het aanpassen van het aantal Magazines.
Geef dit telkens zo snel mogelijk door aan het secretariaat, zodat wij de aanpassing kunnen doorvoeren en
doorgeven.
Samen met de OKRA Magazines worden ook de bonnenboekjes verdeeld. In bijlage vind je de pdf-versie. Elk
OKRA-lid heeft recht op dit boekje. Dus per gezin (2 boekjes).
Het bonnenboekje is een uitstekend middel om het lidgeld terug te verdienen. Dat kan ook een argument
zijn bij de lidgeldhernieuwing. Er waren niet zoveel activiteiten door corona, maar men krijgt wel de kans
om het lidgeld op die manier te valideren.
Elk trefpunt kiest zelf wanneer ze het bonnenboekje uitdelen aan de leden, maar wij adviseren om hier niet
te lang mee te wachten. Sommige voordelen vervallen al op 31 december 2020.
OKRA-Magazine van september – regionaal katern
In het OKRA-Magazine van september bevindt zich middenin een nieuw regionaal katern. Hierin kunnen de
OKRA-leden meer lezen over de geplande activiteiten van het najaar. We willen hierbij benadrukken dat
deze kalender werd doorgegeven eind juni.
Mogelijks kunnen er dus activiteiten worden geannuleerd of uitgesteld naar een latere datum. Gaan de
activiteiten WEL door, houd er dan rekening mee dat er aangepaste maatregelen zijn om alles veilig te
laten verlopen, zowel voor deelnemers als organisatoren.
Uiteraard brengen we jullie hier ruim op voorhand van de op de hoogte via de weekberichten.

Verder vinden jullie het nieuwe winteraanbod van de West-Vlaamse reizen terug in het magazine. Er is
geen bestelbon toegevoegd in het magazine. Wie info wenst of graag onmiddellijk inschrijft voor één van
de 3 bestemmingen, neemt contact op met het reissecretariaat. De gegevens staan vermeld in het katern.
Bestemmingen:
Calpe (Verblijfsvakantie)
Castilla y Leon (Cultuurvakantie)
Djerba (Verblijfsvakantie)

24/03/2021 tot 02/04/2021
21/04/2021 tot 28/04/2021
26/04/2021 tot 03/05/2021

Oproep:
Hebben jullie leuke foto’s genomen tijdens recente OKRA-activiteiten? Bezorg ze ons via mail!
Wij plaatsen deze foto’s op de facebookpagina van de regio’s Kortrijk/Ieper.
Tevens kunnen deze gepubliceerd worden in Leef, het CM ledenmagazine.
We mogen trots zijn op wat OKRA betekent voor de OKRA-leden en laten dat dus graag zien aan iedereen!
Trouwens, heb jij onze facebookpagina al bekeken?
OKRA in de pers
Artikel in Kerk en Leven: interview met Mark De Soete. (zie bijlage bericht)
OKRA Westouter in de Krant van West-Vlaanderen
https://kw.be/nieuws/verenigingsleven/j-okra-westouter-danst-de-jerusalema-dit-houdt-ons-jong-zekerweten/article-normal-458761.html

