
 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 
12de      jaargang     NR.  10 OKTOBER     2020 

 

 
PROFICIAT: 

Viert in oktober haar negentigste (90) verjaardag: Mevr. Josephina Verhoeven. 

Aan alle OKRA-leden die in de maand OKTOBER jarig zijn, 
wensen we een gelukkige verjaardag. Geniet van het leven, elke dag opnieuw. 

 
                                       Aan allen van harte gelukwensen vanwege het OKRA-team. 
 
 
 
KOMENDE WERKING: 
 

 01/10  Bestuurs-clubvergadering om 9u30 in ons gewone lokaal 
 20/10  Gemeentelijke Seniorenraad om 9u30 in het gemeentehuis 
 27/10  Gewestvergadering Oud-Turnhout/Ravels in de Chalet Ravels om 9u30 

 
 
CORONANIEUWS: 
 
De sportclubs zijn weer opgestart met hun buitenactiviteiten. Dit gebeurt helemaal volgens de 
coronaregels. 
Voor de binnenactiviteiten starten wij heel voorzichtig met de bestuursvergaderingen. Voor andere 
binnenactiviteiten zien wij dat nog niet zitten omwille van de veiligheid van onze leden. 

 
Laat ons zeggen dat wij allen eind juni hoop hadden om dit najaar OKRA terug tot leven te wekken. Deze 
hoop kreeg een ernstige deuk door de uitbraak van de tweede golf.  
De huidige beslissingen geven ons terug hoop dat we het komende voorjaar ons sterke OKRA-verhaal 
kunnen hervatten! 
 
Wij beseffen dat er in deze tijden een bijzonder grote behoefte is aan sociale contacten, ontmoetingen en 
uitwisseling. Net hierin is OKRA bijzonder sterk! Dit is onze troef! 
Er komen nieuwe tijden aan! Aan het einde van deze tunnel schijnt het licht. Hopelijk!!!! 
 
 

 
 



 
  

 
 

Check jezelf-tips 
 

Zorg jij goed voor jezelf? Enkele tips om mee aan de slag te gaan. 
 
1. Wees niet te streng voor jezelf. 
 
Lopen de dingen niet zoals je wil? Wees dan niet te streng voor jezelf. 
Het is oké als het even allemaal niet lukt. Wanneer er veel op je afkomt, kan het helpen om enkele 
“richtingaanwijzers” te kiezen. 
 
Stel jezelf bijvoorbeeld (kleine) doelen, maak een planning. Maar leg de lat NIET te hoog. 
Hoe je deze tijden ook beleeft, het is altijd goed om structuur aan te brengen in je dag. 
Sta altijd op hetzelfde uur op, eet op regelmatige tijdstippen en ga elke dag ongeveer op hetzelfde uur 
slapen. Zit je thuis door ziekte of quarantaine? Zorg voor afleiding; wissel taken die je moet doen af met 
creatieve en rustgevende dingen. 
 
2. Blijf niet bij de pakken zitten. 
 
Hoewel de maatregelen regelmatig bijgesteld worden, is niet alles nog mogelijk in deze tijden.  
Ga op zoek naar wat wel kan. Probeer af en toe naar buiten te gaan en te bewegen; dans met de (klein) 
kinderen, doe de afwas al shakend, zet de tuin op orde … Onderhoud je weerstand en probeer gezond te 
eten en te drinken. 

3. Hou afstand maar blijf sociaal verbonden. 

Hou contact met andere mensen, ook al is het met een mondmasker of vanop afstand. Ga langs bij je 
oudere buurvrouw voor een babbeltje op afstand of een boodschap, sla een praatje – op veilige afstand en 
met mondmasker – in de wachtrij bij de supermarkt. … Vriendelijkheid, warmte en respect kosten niets. 

4. Blijf positief denken. 

Wat er nu gebeurt, hebben we zelf niet in de hand. Laat los wat je niet kan veranderen, focus op dingen 
die je wel kan doen en ga aan de slag. Lucht je hart bij iemand als dat nodig is. Maar sluit altijd af met 
een positieve noot. 
  

5. Zet je in voor anderen. 

Weet je met jezelf geen blijf? Help iemand anders, je zal verrast zijn hoeveel deugd dit doet. Kijk en 
luister eens rond in je buurt: misschien is er iemand die je kunt helpen met boodschappen doen? Bel naar 
wie alleen is of maak samen een wandeling (eventueel met mondmasker). 

6. Bouw rust in voor je geest. 
  
Probeer elke dag bewust tijd te maken voor een activiteit die rust brengt: ademhalingsoefeningen, een 
wandeling, muziek beluisteren … Pieker je veel? Dat is oké. Voel je daar niet schuldig over, maar wees je 
er bewust van. Probeer gepieker te beperken tot maximaal 1 uur per dag.  
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