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Dag beste OKRA – vrienden,
Het is mei, de lente dient zich volop aan, we zijn al verwend met zonovergoten
dagen, maar toch is ons leven anders dan anders. Thuisblijven is nog steeds de
boodschap en wanneer we toch buiten komen voldoende afstand houden van
anderen.
Hoe ervaren jullie deze tijd? Voelen jullie je ook ongerust en onzeker over wat nog
komen moet? Hoe ervaren jullie het gemis aan samenzijn met familie en vrienden?
Ook bij OKRA ligt alles stil. We hebben al zeker geen bijeenkomsten meer tot half
juni. Wat valt weg?
Het bezoek aan de floraliën, ze zijn uitgesteld tot volgend jaar zelfde periode.
De Ros beiaardommegang verschuift naar 30 mei 2021. De tribunekaarten blijven
geldig. Draag er dus goed zorg voor.
Ook het bezoek aan het Gezellekwartier in Brugge van 16 juni verschuiven we naar
een latere datum.
Maar niet getreurd, eens het weer veilig is starten we onze activiteiten weer op. We
blijven er in geloven dat alles weer goed komt. Ondertussen kunnen we elkaar
telefonisch of via mail contacteren.
We wensen iedereen een goede gezondheid, zowel voor jezelf als voor je familie en
vrienden.
Wie vorige week de persconferentie gevolgd heeft over de nieuwe adviezen van de
nationale veiligheidsraad weet dat we in een volgende fase aangeraden zullen
worden om mondmaskers te dragen. De komende tijd mogen we veel aanbiedingen
van mondmaskers in onze mailbox verwachten. Laat je niet vangen door deze
zogezegde ‘koopjes’! Vaak zijn het dubieuze aanbiedingen: woekerprijzen,
ondermaatse kwaliteit, ... En soms zelf gewoon regelrechte oplichting. Wil je
mondmaskers kopen: doe dit dan bij voorkeur bij jouw huisapotheek.

Blijf in uw kot
en hou lichaam en geest actief bezig
Nu we met OKRA niet meer kunnen samenkomen zend ik jullie enkele
hersenbrekers achteraan deze bijlage. Veel zoekplezier en tot na de coronacrisis.
Liefst zo spoedig mogelijk. Monique

Vier droedels.

Twee rebussen

Drie bekende personen Geef hun naam en voornaam

Gentse uitdrukkingen. Verbind het Nederlands met het Gents

van zich afbijten
de volgende keer
dat meisje ziet me zitten
echtgenoot
een grote boezem

te noaste kier
hoar op eu tanden en
mijnen alven trèwboek
kè toessche
veel volk in de stoase

