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Beste vrijwilliger, 
 
 
Terwijl de nieuwe federale overheid, samen met de Corona-adviescommissies, werken aan een kleurenbarometer, 
zien we helaas ook de weerbarometer omslaan.  
Van droog en zonnig herfstweer, naar nat en kil stormweer. Nood aan een opwarmertje? Kijk snel achteraan! 
 
Waar we de afgelopen maanden konden profiteren van het buitenleven om te sporten, moeten we nu 
noodgedwongen terug binnen blijven. Maar dat houdt ons niet tegen om elkaar te ontmoeten. 
 
Een barometer meet de luchtdruk om te weten welk weer het zal worden. Zal het beteren of net niet. 
Met OKRA willen we dit ook doen.  We willen ‘meten’ hoe het is met jouw leden en je trefpunt?  
 
We kijken blij terug op geslaagde startmomenten op 1 en 6 oktober. Jammergenoeg moesten we het aantal 
deelnemers beperken per sessie, maar we zijn toch blij met de grote opkomst op deze bijeenkomsten. En de sfeer 
zat goed, ondanks de grotere afstand die we in acht moesten nemen.  
Het was deugddoend om iedereen terug te zien en te voelen dat er nog veel ‘goesting’ is om OKRA terug op te 
starten (dit najaar of in 2021).   
 
We voelden de OKRA-barometer stijgen. We zagen veel blije gezichten, we voelen dat er van alles ondernomen 
wordt in onze trefpunten. We blijven niet bij de pakken zitten. 
We maken plannen voor de nabije toekomst en kijken wat al dan niet mogelijk is in het plaatselijk trefpunt. Met 
maar één doel: onze leden terug samenbrengen in veilige omstandigheden.  
Zorgen dat onze leden niet vereenzamen, zorgen dat we verbonden blijven met elkaar. 
 
Dank voor jullie inzet en hou het veilig en gezond!  
 
 
Namens het OKRA-secretariaat, 
 
 
Els, Isabelle en Hannelore 
 
 
 
 

 

Weekbericht 
9 oktober 2020 



 

 

Enkele sfeerbeelden van de startmomenten in Ieper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We werden zeker geïnspireerd door de woorden van Erika Vlieghe, Dirk De Wachter en Mieke Peeters. De filmpjes 
zullen ter beschikking worden gesteld om ook in jullie trefpunt te gebruiken, indien jullie dat wensen.  
We zullen deze aan jullie bezorgen op het einde van oktober. Er werd immers gevraagd te wachten met verspreiden 
tot de startmomenten overal voorbij zijn.  
 



 

 

 
OKRA-maatregelen bij het organiseren van activiteiten 
 
Richtlijnen van OKra naar aanleiding van de recente verstrengde maatregelen 
 
De nieuwe federale overheid stuurde deze week nieuwe verstrengde maatregelen de wereld in. 
Wat betekent dit nu voor OKRA en OKRA-SPORT+? Er leven heel wat vragen in onze trefpunten. We 
verhelderen waar mogelijk!  
 
Alle nieuwe maatregelen situeren zich in de privé-sfeer.  
Dit wil zeggen dat ze niet van toepassing zijn voor verenigingen.  
MAAR… 
 
* Maak je een tussenstop met jouw sportclub in een café? Dan moet je daar wel de HORECA-regels volgen. 
Dit betekent dat je niet langer met 10 pers. aan één tafel kan zitten. Nu geldt de regel van 4 personen! 
Neem op voorhand contact op met de uitbater of jullie groep kan ontvangen worden. 
 
* Organiseer je zelf een indooractiviteit in de gemeentelijke zaal?  
Welke criteria moet je dan volgen? 
 
1. Hoe groot is de zaal? Dat is bepalend voor het maximum aantal aanwezigen. 
4 vierkante meter per zittende deelnemer, 10 vierkante meter per bewegende deelnemers 
MAAR… altijd met een maximum van 50 personen (cultuur- en sportprotocol).  
Zit je dichter dan 1,5 meter van elkaar, dan draag je een mondmasker! 
Alle adviezen kun je terugvinden op de fiches op de website van OKRA 
 
2. Meer dan 50 personen is toegestaan als… 
je vooraf je activiteit scant in de risico-analyse barometer https://www.covideventriskmodel.be/  en je 
hierop groen scoort. Als dit zo is, dan moet je ook toestemming vragen en krijgen van het 
gemeentebestuur!  
Scoor je oranje of rood, dan kan de activiteit niet doorgaan! 
 
3. Catering: 
Er is een groot verschil tussen een maaltijd aanbieden én een versnapering aanbieden. 
 
Voor een volledige maaltijd, MOET je verplicht een beroep doen op een erkende cateraar.  
 
Een kleine versnapering: vb koffie aanbieden, mag je zelf doen. Maar ook 
hier hou je best zoveel mogelijk rekening met de risico’s op 
besmettingsgevaar. 
Zet de koffietas reeds op tafel, bedien per tafel met één vaste 
medewerker/tafel.  
voorzie liever een voorverpakte koek, of individueel verpakte zakjes met 
boterkoeken erin per persoon. Nu liever even geen koekenboterhammen 
die je vooraf smeert en dan per bord serveert. Hoe individueler verpakt, hoe beter dus.  
 
Met hoeveel mag je nu aan tafel zitten op je ledenfeest? Met 10 personen of ook met 4 personen? 
Hier is nog wat onduidelijkheid over (we wachten op het ministerieel besluit en de adviezen van de 
federatie. 
Het lijkt ons raadzaam om geen onnodige risico’s te nemen en hier ook de horeca-regel te volgen. Plaats je 



 

 

deelnemers dus aan tafels van max 4 personen (liefst per bubbel). Zorg dat er voldoende ruimte is tussen 
de verschillende tafels.  
Beter te streng, dan niet wettelijk… is ons devies.                     
 
 
En wat met de bestuursvergaderingen bij iemand thuis? 
Als de vergadering bij iemand thuis plaats vindt, dan bevinden jullie zich in de privésfeer. Dus daar geldt 
dan weer de beperking van max. 4 extra personen die uitgenodigd mogen worden bij iemand thuis EN op 
voldoende afstand van elkaar. 
 
Als je vergadert in het ontmoetingscentrum van de gemeente is er geen enkel probleem met de aantallen. 
Dan mag het tot maximaal 50 pers (op voorwaarde: zie hoger!) 
 
Wat komt er nog op ons af? 
De overheid werkt nu aan een kleurenbarometer die per gemeente/provincie/regio verschillend kan zijn. 
Dat zou dan wel een invloed hebben op het verenigingsleven.  
Voorlopig zijn er nog geen details bekend, maar van zodra we hiervan op de hoogte gebracht worden, 
geven we de nodige verduidelijking. 
 
 
 
Rik Decramer: optreden op de startbijeenkomsten 
 
Op de startbijeenkomsten konden jullie genieten van het ‘kort’ muzikaal optreden van Rik Decramer en zijn 
pianist.  Wie hen wil boeken in het eigen trefpunt, dan bij Rik terecht.  
Hieronder de infofiche met alle gegevens. 
 
Muzikaal optreden 
RIK DECRAMER MET ‘MAN MET GITAAR EN PIANO TE X’. 

 
Naast dirigent van het solidariteitskoor Vamos Pra Lutar, is hij zanger, presentator en 
banjospeler bij het Banjo-Orkest uit Menen, zanger-mandolinespeler bij de West-
Vlaamse folkgroep ‘Zjamoel en Carillon’ en bezieler van kerstconcerten met zijn 
gelegenheidsgroep ‘De Stille Zwervers’. 
 
Daarbij werkt hij soms kleine individuele projecten uit of luistert hij al dan niet kerkelijke 
gelegenheden op, waarbij zich telkens weet te omringen met eerste klasmuzikanten, 
zoals ook in dit programma ‘Man met gitaar en piano te X.’ 
 
Dit concert groeide uit solo-optredens die hij in de coronatijden gaf in verschillende 
rusthuizen en Woon- en Zorgcentra in West-Vlaanderen.  

 
Het is een gevarieerd luisterprogramma (geen muzikaal behang!) waarin Rik liedjes brengt die hij zelf graag hoort en 
zingt. Hij begeleidt zichzelf op de gitaar en zijn pianist/keyboardenist kleurt de aangepaste begeleiding mooi in. 
 
De duur van het programma kan gaan van een half uur tot tweemaal drie kwartier, maar is overeen te komen. De 
kostprijs bedraagt altijd € 220. 
 
Contact:  Rik DECRAMER 

Hovelandpark 23 
8900 IEPER (België) 
0032 478 70 62 22 
emelon@scarlet.be 



 

 

Komende activiteiten  
 
Voor de voordrachten van de OKRA-Academie is vooraf inschrijven noodzakelijk.  
 
OKRA -Academie KORTRIJK – Theatercentrum Zwevegem (telkens om 14.30u) 
 
Dinsdag 13/10/2020: Katrien Seynhave – Het jodendom (=wijziging) 
Dinsdag 10/11/2020: Mark Elchardus – De solidariteitsgedachte onder druk 
Dinsdag 08/12/2020:  Magda Devos – Over namen en familienamen  
 
 
OKRA-Academie IEPER - Stadsschouwburg Ieper (telkens om 14.30u) 
 
Donderdag 26/11/2020:  Mark Elchardus – De solidariteitsgedachte onder druk                  
Donderdag 10/12/2020:  Magda Devos – Over namen en familienamen  
 
 
Filmaanbod 
 
KORTRIJK – Locatie: Budascoop Kortrijk, telkens om 14u, 7,5 euro/pp 
 
15 oktober: Corpus Christi 
Vooraf inschrijven is NIET noodzakelijk 
Andere data: 19 november, 17 december 2020 - 21 januari, 18 februari, 18 maart en 15 april 2021 
 
 
IEPER - Locatie: Stadsschouwburg Ieper, telkens om 14u, 7euro/pp 
Vooraf inschrijven is NIET noodzakelijk. Betalingen ter plaatse gebeuren met de bankkaart! 
Opgelet: Abonnementen van de filmuniversiteit zijn niet geldig voor deze namiddagfilms!  
 
29 oktober: Women at war 
3 december: Ballon 
 
 
geannuleerd 
 

 
 
Het nieuwjaarsconcert van zondag 24 januari 2021 in de Kortrijkse Stadsschouwburg wordt geannuleerd.  
De stoelen op het gelijkvloers van de schouwburg zijn weggenomen en de oude ‘balzaal’ werd terug 
opgebouwd. Hierdoor is de capaciteit sterk verminderd en is het niet mogelijk om terug (veel) publiek te 
ontvangen.  
Daarnaast speelt ook de slechte toestand in verband met Covid 19 mee in deze beslissing. 
 
 
 
 



 

 

Op zoek naar een leuke OKRA-attentie?  
 
Daar zit muziek in! 
 

OKRA vzw viert in 2021 haar 65-jarig bestaan! 
 
Niemand minder dan Michiel De Meyer zingt het nieuwe OKRA-
lied ‘Samen gaan we ‘r voor’ in. OKRA brengt dit OKRA-lied, samen 
met een karaoke-versie uit op CD. Een absoluut hebbedingetje 
voor al onze leden en dit voor slechts 2 euro/stuk. Het ideale 
kerst- of nieuwjaarscadeautje!  
Te bestellen op ons secretariaat tegen ten laatste eind oktober 
2020.  
 
 

Mondmasker met Okra-opdruk  
 
Tijdens het voorjaar werden we hier vaak om gevraagd. We 
polsten bij OKRA-algemeen, maar zij startten geen 
groepsaankoop op. Toch blijven we vragen krijgen hierover 
vanuit onze trefpunten.  
Met OKRA West-Vlaanderen plannen we nu toch een 
groepsaankoop voor herbruikbare mondmaskers met OKRA-
logo. We kunnen steunen hiermee ook nog het goede doel: 
namelijk Think Pink. 
 
Bestellingen kunnen geplaatst worden tot 15 oktober op het 
regiosecretariaat. De mondmaskers hebben één maat, zijn wit 
met gekleurd OKRA-logo erop. Ze kosten 3€ per stuk. Er is geen 
minimumafname nodig per trefpunt. 
In tegenstelling tot het eerdere bericht is de levertijd geen 10 
weken, maar slechts 12 dagen. Tegen 1 november zouden ze 
geleverd worden.  
 
Zakagenda 2021 
 
Er zijn nog enkele zakagenda’s 2021 ter beschikking op het regiosecretariaat. Prijs: 1,5 euro 
Bestellen kan op ieper@okra.be 
 
Druivelaar 2021 
 
De druivelaars 2021 werden reeds door uw trefpunt besteld. De levering is voorzien in de loop van november. Van 
zodra ze binnen zijn, verwittigen we je trefpunt. 
 
 
 
 
 

Lidmaatschap 2021 – lidkaarten 2021 
 



 

 

Op het startmoment werden de nieuwe lidkaarten (voor 2021) uitgedeeld. We kregen de terechte 
opmerking dat er geen praktische rangschikking werd toegepast. Voor sommige trefpunten is het een 
tijdrovend karweitje om de lidkaarten te sorteren volgens contactpersoon.  
 
Een tip: spreek af met enkele bestuursleden om dit samen aan te pakken. Vanzelfsprekend op de gekende 
coronavrije manier. 
 
Er werd ons beloofd dat de lidkaarten volgend jaar gesorteerd worden volgens wijk. Hou er alvast rekening 
mee dat het van belang is dat de gegevens van de wijken correct staan in Pamela.  
 
 

Ledenvoordeel in de kijker: je lidkaart is geld waard 
 
Geniet van de voordelen verbonden aan je OKRA-lidkaart en maak deze voordelen ook kenbaar aan de 
leden van je trefpunt! 
We zetten telkens één nieuw voordeel in de kijker 
 
 

VAB bijstand 

 
Beleef zalige vakanties en geniet van zorgeloos rijplezier met de bijstandsformules van VAB.  
VAB biedt volgende pakketten aan: fietsbijstand, pechbijstand, motorbijstand, reisbijstand, 
bijstandspakket, vakantiepakket, multipakket.  
Als OKRA-lid krijg je tot 15% korting op alle VAB-jaarcontracten.  

 
OKRA-SPORT+  
 
Vandaag vrijdag 9 oktober is er nationale lijndanscursus in Deinze. Hier zal de lijndans op het nieuwe 
OKRA-lied worden aangeleerd en ingeoefend zodat dit dan door de lesgevers zal kunnen doorgegeven 
worden aan de trefpunten.  
 
Meer info volgt later. 
 
 
 
 
 
OKRA behartigt uw belangen! Zag je deze infofiche al?  



 

 

 
 

 

 

  

Dag belangenbehartiger! 
  

Daar sta je dan, in de file... Je tuurt uit het zijraam en hoort het plots luid en duidelijk: een sirene! Je kijkt snel 
in je achteruitkijkspiegel. Jawel, blauwe zwaailichten, enkele wagens achter je. Je maakt de weg vrij en begeeft 
je naar rechts. De wagen achter je blijft staan. Door paniek weet de dame niet wat ze moet doen en blokkeert 
ongewild de doorgang voor de ambulance of politieauto. De auto voor je zet zich scheef op de rijbaan. Eigenlijk 
doet iedereen maar wat: versnellen, stoppen of willekeuring naar links of rechts uitwijken. Het gevolg is dat de 
hulpdiensten zich naar de pechstrook begeven om naar het ongeval wat verderop te rijden. Maar dat is niet 
zonder risico's: soms liggen er brokstukken, soms staan er al voertuigen (al dan niet met pech) en soms is er 
helemaal geen pechstrook.  
  

Vanaf 1 oktober wordt daarom het principe "reddingsstrook voor prioritaire voertuigen bij filevorming" 
geïntroduceerd. Een maatregel die andere Europese landen reeds soelaas bracht. Wat je concreet moet doen, lees 
je in deze infomail.  
 

Verspreid je dit nieuws ook aan andere OKRA-leden?  

Reddingsstrook prioritaire voertuigen bij filevorming 

Vanaf heden bestaat er één heldere regel: 

Van zodra er een file begint te vormen, zal je altijd en op voorhand een vrije ruimte of reddingsstrook voor de 
hulpdiensten moeten openlaten. Zelfs als er geen enkel prioritair voertuig van achteren nadert! Voertuigen op de 
linkerrijstrook moeten uiterst links gaan staan en al de rest zoveel mogelijk naar rechts. 

  

Dit filmpje van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit toont hoe een reddingsstrook werkt: 

  



 

 

 

Op welke wegen moet ik een reddingsstrook vormen?  

Op alle wegen, of het nu autosnelwegen zijn of andere wegen, zelfs binnen de bebouwde kom, vanaf het ogenblik 
dat er tenminste twee rijstroken zijn in de richting die je volgt. 

  
  

Vanaf wanneer moet ik uitwijken naar de zijkant om een reddingsstrook te vormen? 

Zodra er zich files beginnen te vormen, zelfs als er op dat moment geen enkel prioritair voertuig van achteren 
nadert.  

  

Welke prioritaire voertuigen mogen de reddingsstrook gebruiken? 

De reddingsstrook mag gebruikt worden door alle prioritaire voertuigen, opdat zij snel kunnen tussenkomen op de plaats van een 
ongeval (politie, brandweervoertuigen, ziekenwagens, civielebescherming, ...). Deze voertuigen moeten zijn uitgerust met bl
lichten en een sirene, maar ze zijn niet verplicht om die altijd te gebruiken. Je moet dus alert zijn. 
 

  

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de ruimte die ik laat voldoende is voor een 
reddingsstrook? 

Alles hangt af van de breedte van de rijstroken, jouw voertuig en degenen die naast je rijden. In de meeste 
gevallen is het voldoende om naar de kant uit te wijken en dit op je eigen rijstrook. Als er echter een prioritair 
voertuig aankomt dat niet genoeg vrije doorgangsruimte heeft, zal je iets verder uit elkaar moeten gaan. 

  
  

Mag ik de pechstrook gebruiken om een reddingsstrook te kunnen vormen? 

Nee, vooral omdat sommige voertuigen, zoals takelwagens, vrije doorgang moeten hebben op deze pechstroken. 
Je dient je dus naar de zijkant te begeven maar wel binnen de grenzen van de rijbaan. Als je echter geen andere 



 

 

keuze heeft, zal je misschien soms tijdelijk over de pechstrook moeten rijden als een prioritair voertuig (dat zijn 
blauwe lichten en sirene gebruikt) van achteren nadert en onvoldoende ruimte heeft om in jouw buurt op de 
reddingsstrook te rijden. 

  

Mag ik het fietspad of de bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden voor voertuigen 
voor gemeenschappelijk vervoer, gebruiken om een reddingsstrook tekunnen vormen? 

Nee, je mag deze inrichtingen niet gebruiken omdat ze geen deel uitmaken van de rijbaan. Je moet je dus naar 
de kant begeven, weliswaar binnen de grenzen van de rijbaan. Als een prioritair voertuig (dat zijn blauwe lichten 
en sirene gebruikt) echter van achteren nadert en niet genoeg ruimte heeft om op de reddingsstrook te rijden in 
jouw buurt, heb je wellicht geen andere keuze dan je tijdelijk te begeven op het fietspad of de bedding voor 
voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer (zie artikel 38 van de Wegcode). In dat geval moet je altijd oppassen 
dat je de weggebruikers die zich daar bevinden niet in gevaar brengt. 

  
  

Mag ik de reddingsstrook gebruiken als ik met de motorfiets rijd? 

Als je met de motorfiets rijdt onder de voorwaarden voorzien in de Wegcode (maximumsnelheid van 50 km/u met 
een maximaal snelheidsverschil van 20 km/u ten opzichte van de andere voertuigen), mag je de reddingsstrook 
gebruiken, maar enkel op voorwaarde dat er geen enkel prioritair voertuig van achteren nadert. Als dit wel het 
geval is, moet je je onmiddellijk naar de kant begeven om het de vrije doorgang te laten. 

  

Welke andere Europese landen voorzien nog in het vormen van een reddingsstrookbij 
filevorming? 

Duitsland, Oostenrijk, het Groothertogdom Luxemburg, de Tsjechische Republiek en Hongarije. Het wordt ook 
aanbevolen door Zwitserland en Slovenië. 

  

Meer info? 

Surf even naar www.wegcode.be of stuur een e-mail naar info@mobilit.fgov.be. Uiteraard kan je met vragen ook 
bij ons terecht! 

 

Waar lig jij wakker van? Bezorg ons jouw verhaal 

Wij vinden het zeer belangrijk om input te krijgen van jou. Heb je een 
persoonlijke ervaring waar we met de belangenbehartiging van OKRA mee aan 
de slag moeten gaan, stuur ons een mail. 

  

  

  

Contacteer ons 
PB 40, B-1031 Brussel 
www.okra.be 
belangenbehartiging@okra.be 

Studiedienst  



 

 

 
Uiteraard beantwoorden we ook graag jouw vragen via 
belangenbehartiging@okra.be! 
Actuele informatie kan je op de OKRA website nalezen. 

 

 

02 246 44 40  
02 246 39 45 

Pensioendienst 
02 246 44 45 
02 246 44 31  

OKRA-Zorgrecht  
02 246 57 72 
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OPwarmertje 
 
Pompoensoep 
 
Pompoensoep maken is een van onze favoriete bezigheden in de herfst. En dit recept voor fluweelzachte 
soep is beslist een topper (bron: Libelle lekker) 
 
Ingrediënten voor 6 personen 
- 1 kg pompoen 
- 2 wortelen 
- 1 teentje knoflook                                       
- 4 eetlepels yoghurt 
- 200 gr bloemige aardappelen 
- 2 sjalotten 
- 1l kippenbouillon 
 
Bereiding 
- Schil de pompoen, de aardappelen en de wortelen. Snij ze in blokjes. Pel en snipper de sjalot en de 
knoflook. 
- Fruit de sjalot, knoflook en groenten samen in olijfolie. Kruid met peper en zout. Schep goed om. 
- Blus de groenten met de kippenbouillon en breng aan de kook. Laat 20 minuten zachtjes sudderen. Mix 
en breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat. 
- Verdeel de soep over de borden en schep er een lepeltje yoghurt bij. Garneer eventueel nog met een 
plukje groen. 
 
Smakelijk! 


