
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Vrienden, wij wensen samen met jullie niet beter dan dat we mekaar terug 
regelmatig kunnen ontmoeten in veilige omstandigheden. 
Maar wegens de covid-19 crisis is ons lokaal alvast gesloten tot 13 december. Wat er 
daarna gebeurt weten wij nog niet officiëel, we hopen het tegendeel, maar er zou 
wel eens een verlenging van de huidige maatregelen kunnen komen. Wij houden jullie 
zeker regelmatig op de hoogte van de evolutie. Ga niet enkel verder op de officiële berichtgeving 
van overheidswege, wij zijn ook nog gebonden aan de richtlijnen van onze OKRA regio. Dit is vooral van 
belang voor de verzekering van de aktiviteiten.  
In 2020 - het coronajaar - hebben wij bijna nergens kunnen van genieten. Al onze bijeenkomsten en feesten 
werden geannuleerd vanaf half maart tot nu en misschien dus nog tot een stuk in 2021. 
En juist nu maken onze contactpersonen er het beste van om de lidgelden voor 2021 in te zamelen. 
Ik vraag jullie dan ook met aandrang om jullie lidmaatschap te vernieuwen. Jullie zullen er geen spijt van 
krijgen dat jullie verder deel blijven uitmaken van ons trefpunt, dat toch als zeer goed beoordeeld wordt door de regio in 
vergelijk met andere trefpunten.  
De schade, die wij nu hebben opgelopen, zullen wij in 2021 zeker en vast inhalen van het ogenblik dat de 
omstandigheden gunstig zijn. Wij laten u dit zeker tijdig weten. 
Samen met het dagelijks bestuursteam wens ik jullieprettige feestdagen, wat de omstandigheden ook mogen zijn. Viert 
kerstmis en nieuwjaar liefst in uw eigen bubbel. Geniet ervan en blijf gezond. 
Het Okra team 
 
In de maand januari worden er geen Okra magazines bedeeld. Dus deze Info geldt voor December en Januari. De 
statutaire vergadering, gevolgd door de nieuwjaarsreceptie zal dit jaar niet doorgaan op de geplande datum in januari 
2021. Maar geen nood, uitgesteld is niet verloren, en een andere datum hiervoor zal worden ingepland , zodra de 
toestand het toelaat. Ook alle vergaderingen en bijeenkomsten voor januari worden even “on hold” gezet. 
 
Nieuws uit ons lokaal 
Zoals aangekondigd werden er in de bergruimte nieuwe kasten geïnstalleerd. 
Zo zal elke deelwerking de mogelijkheid hebben om hun materialen op een 
veilige manier op te slaan. Elke deelwerking krijgt, al naargelang de 

noodwendigheden, een kast met sleutel toegewezen. We vragen 
dan wel met aandrang elke deelwerking, zo vlug het kan, ‘schoon 

schip’ maakt ! Wij kunnen zullen initiatieven enkel blijven 
nemen als we, ondanks de coronatijd, voldoende leden 

blijven hebben. Daarom bij deze nog eens 
een warme oproep om door je lidgeld ons 
trefpunt te blijven steunen ! 
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Een snuifje cultuur 
Er kan nog steeds ingeschreven worden voor het nieuwjaarsconcert van januari: “Orfeo symfonisch: Klassiek Wenen 
1788”.   Dit gaat door in de Koningin Elisabethzaal op maandag 25 januari 2021 om 14u30. De prijs voor leden is 28€, 
voor niet-leden 38€. 
Inschrijvingen hiervoor ten laatste 25 november  doorgeven aan Myriam. 
Ondertussen is er ook al een galaconcert operettemuziek in de Elckerlyc  gepland. Dat zal doorgaan op 19 april 2021. 
Inschrijven hiervoor kan ook al. Prijs nog niet gekend, dat volgt later. 

Spelnamiddagen  
Ondanks Covid19 zijn onze verantwoordelijken voor de spelnamiddagen er toch in gelukt van enkele gezellige en 
ontspannende spelmomenten te creëren. De formule van 2x per maand gaan we zeker aanhouden ! We brengen jullie 
onmiddellijk op de hoogte als we terug kunnen bijeenkomen ! Hou het ondertussen gezond en veilig ! 

Petanque  
 
Voorlopig kan er niet in ploegverband gespeeld 
worden, we houden ons strikt aan de richtlijnen, maar 
toch ‘bewoog’ er wat, met een aantal bereidwillige 
handen hebben wij ons tuinhuis opgekuist. Eerst alles 
buiten gezwierd, dan gesorteerd, een hoop rommel 
weg gegooid, alles gekuist en de spinnenwebben 
verwijderd, een kast met schabben geïnstalleerd, 
rekken gemaakt voor de parasols en de scoreborden, 
en alles netjes terug binnen gezet.  
Hopelijk blijft het zo lang mogelijk netjes. We vinden 
het belangrijk om ons eigen ‘gezellig en proper 
berghokje’ te hebben. Zo kunnen zowel onze talrijke 
spelers als onze zeer gewaardeerde ‘werkers’ er 
steeds op een overzichtelijke manier al hun gerief 
terugvinden.  

Onze website 
Ons komt ter ore dat sommige mensen nog steeds 
onze ‘eigen’ OKRA trefpunt website niet terugvinden 
op het grote internet. Tik eenvoudig www.okraranst.be in je adresbalk. Je vindt er een schat aan gegevens en ook wat 
herinneringen aan vervlogen OKRA tijden ! Ook werd er recent de link naar beweging.net 
(https://www.beweging.net/antwerpen) aan toegevoegd. Bevat zeer interessante info over onze ‘zusterverenigingen’ 
onder de grote koepel.  
 

Maak het gezellig in je eigen woning ! 
In deze donkere tijd kan je hier wat tips vinden om je woning van een lichtende sfeer te 
voorzien ! https://www.buitenlevengevoel.nl/kerstversiering-inspiratie/. Als je nog 
zulke tips hebt, graag doorsturen ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttige Tel Nr/GSM/E-MAIL  
Jos Van Loy                                  0474/566.783      vanloyj@gmail.com 
De Cock Coleta          03/353.32.76    0496/417.786      jorisrymen@gmail.com 
Deproost Walter          03/485.59.69      0476/318.808      walter.deproost@telenet.be 
Bogaerts Myriam             0477/805.337      myriam2a@hotmail.com 
Clerckx Peter                    03/457.58.61      0484/356.087      peterclerckx45@gmail.com 
Luce Gevers  03/485.55.73  0485/65.56.08     luce.gevers@telenet.be 
Leo Beeckx                                 0497/40.61.59      leo.beeckx@scarlet.be 

 
Bankrekening    BE62 9730 5320 7261 van Okra Trefpunt Ranst,  2520 Ranst  
Opgelet:  l idgelden  en sportverzekering op BE32  9731  1038  2802 tnv OKRA trefpunt Ranst 

 

Petanque in Coronatijden 
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Lidgelden ! 

Lid blijven van Okra loont de moeite. Een lidmaatschap bij Okra is veel meer dan alleen deelnemen aan activiteiten van 
je trefpunt. Akkoord, voor veel mensen is dit het enig zichtbare, maar achter de schermen gebeurt er nog zoveel meer. 
Vooreerst is er het OKRA-magazine, dat 10 maal per jaar rondgedeeld wordt door je wijkverantwoordelijke.OKRA zit ook 
zeker niet stil  om de belangen van ouderen te verdedigen. (En dat komt niet in de pers!)Mede dankzij OKRA is de 
leeftijdsdiscriminatie bij de coronamaatregelen weggewerkt en konden bewoners van een woonzorgcentrum opnieuw 
bezoek ontvangen.Dan zijn er nog de ledenvoordelen. Vorige maand kreeg elk lid een bonnenboekje met daarin 
kortingbonnen, waarbij het lidgeld in een wip is terugverdiend.En dan hebben we het over die geweldige 
vriendschapsband nog niet gehad!! In 2021 kunnen we hopelijk weer volle bak vooruit gaan en daarbij is elke steun van 
onze leden belangrijk. 

Nieuwe lidkaarten voor 2021!  Onze teamleider geeft het voorbeeld ! 

                  Lidkaart Okra  2021 (blauw)                                                              Lidkaart Okra-Sport+ 2021 (groen) 

                                          

De prijzen blijven ongewijzigd: 

Okra-leden: 25 euro 
Okra- gezinsleden (leden die onder hetzelfde dak wonen): 25 euro en 17 euro 
ACV-leden betalen hun lidgeld via ACV en hoeven niets aan ons te betalen, hun partners: 17 euro. 
De Okra-leden, die in een woonzorgcentrum verblijven en hun partners: 10 euro 
De sportverzekering is voor alle Okra-leden: 8 euro 

Deze sportverzekering wordt door de meeste mutualiteiten geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Hiervoor dien je, 
afhankelijk van je mutualiteit, een kopie van deze Okra-sport-lidkaart voor te leggen of een formulier laten invullen en 
handtekenen door Jos Van Loy. 
Betalen kan tot 11 december 2020 en liefst door overschrijving op het rekeningnummer van: 

Lidgelden en Sport Okra Trefpunt Ranst  BE32 9731 1038 2802  

Na(a)m(en):…………………………………………………………………………………………………………... 

Bedrag: …………………………………. (wordt meegedeeld en ingevuld door je wijkverantwoordelijke) 

Mededeling: lijst ……………………. (wordt ingevuld door je wijkverantwoordelijke) 

De cash betalingen best persoonlijk met je wijkverantwoordelijke afhandelen. 

De nieuwe blauwe Okra-lidkaart 2021 en Qualiet spaarkaart 

De samenwerking tussen OKRA en Qualiet stopt, maar je kan nog wel verder punten sparen op je oude 
Okra-lidkaart 2020, die voorzien is van een Qualiet QR-code (zie achteraan op je lidkaart). 

Dit betekent dat er geen enkel punt zal verloren gaan en er met deze oudere Okra-lidkaarten gewoon 
verder kan gespaard worden.  Indien je dat wenst, kan je je oude lidkaart volledig kosteloos omruilen 
tegen een Qualiet-kaart waarop dan alle gespaarde punten kosteloos worden overgezet. Geef daarvoor een seintje aan 
Qualiet op het nummer: 02 269 91 90, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u. 



  

FIETS/WANDELVAKANTIE 7 - 11 juni 2021 

Laatste nieuws: inschrijvingen voor onze midden-weekvakantie begonnen onmiddellijk binnen te lopen nadat het OKRA-
magazine van november bij alle leden werd bezorgd. Wij hebben nu al voldoende deelnemers om die nieuwe vakantie te 
laten doorgaan. 

Het mag dan nu even muisstil zijn in en rond ons OKRA-lokaal. Toch blijven wij vooruit kijken naar een herneming van 
onze vele activiteiten in 2021. Zeker het weekje vakantie in Bachten De Keupen (het uiterste westen van West-
Vlaanderen) mag een hoogtepunt worden. Zorg de komende lente maar voor dat deugddoend spuitje in arm of bil. En al 
mogen we niet meer fietsen met meer dan 4, we zien toch geregeld mensen van de fietsgroepen die individueel of met 
tweeën hun spieren blijven oefenen. 

Nu praktisch, met het oog op de vakantie in juni. 

Wij vragen aan allen die inschreven een VOORSCHOT van € 70 per persoon. Wil dat aub. betalen op rekening BE39 9733 
9776 6419, op naam van OKRA TREFPUNT RANST. Vermeld bij de betaling "midweek 7 - 11 juni + namen deelnemer(s)". 
Wij vragen die betaling voor 15 december 2020. 

Er is nog plaats voor meer mensen. Wil je mee, laat dan in de eerstkomende dagen weten dat je wenst in te schrijven bij 
Luce en Jan, tel. 03/485 55 73 of 0485 65 56 08 en zorg meteen voor betaling van het voorschot zoals hierboven 
aangegeven. 

De gewone fietstochtjes van de Plezierfietsers blijven nog een tijdje opgeschort. Zodra we weer in groep mogen 
pedaleren laten we dat aan alle liefhebbers persoonlijk weten.  

Ondertussen de goede maatregelen tegen de corona-draak volhouden, zodat het beest ons niet kan bijten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezond en Voorspoedig 2021 ! 


