
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lentefeest 23 april 
We vieren op dinsdag 23 april ons jaarlijks lentefeest. Vanaf 13 u. 
verwelkomen we jullie talrijk om mee te genieten van de lekkere 
feestdis met op het menu dit keer aspergesoep,rosbief en gebraad met 
een groentekrans van verse broccoli, groene boontjes en ‘pekes en 
ertjes’. Als dessert voorzien we een heerlijke riz condé met fruit.  
Voor de animatie doen we een beroep op het muzikaal duo Heidi en 
Koen die ons operette- en operaliederen, franse chansons, muziek uit musicals, kortom bekende melodiën en meezingers, 
brengen. Heidi zingt en wordt begeleid door haar man Koen die mooie klanken tovert uit cello, accordeon en piano. 
Dit festijn voor maag en oren bieden we jullie aan 25€ voor leden en 38€ voor de niet-leden.  
Een aanmeldstrookje vinden julie achteraan dit blaadje. Bezorg het tijdig aan je contactpersoon, drop het in onze 
brievenbus aan de straat of geef het af aan onzen toog, uiterlijk tegen de vergadering van het groot bestuur op 9 april. 
 
Spellennamiddag 
De volgende spellennamiddag gaat door op woensdag 3 april. Wil je rummicubben, scrabbelen, kaarten, biljarten, gewoon 
babbelen of een lekkere koffiefilter drinken? KOMEN! Wil je daarover nog meer weten, bel dan Coleta De Cock: 03/353 32 
76. 

OKRA Ranst Squaredans voor senioren  
Na een wat rommelige squaredansavond vorige dinsdag, het winderige weer zat er voor iets tussen, spreken we een 
volgende keer af op dinsdag 7 mei, we vonden geen eerdere passende datum. We hopen dan ook dat op die dinsdag in mei 
iedereen present is ! 

G.A.S 
De volgende vergadering van de Gemeentelijke Adviesraad voor Senioren gaat door in ons lokaal op maandag 8 april van 
09.30 tot 12.00 u. 

Vergadering Groot Bestuur 
Op dinsdag 9 april in ons lokaal van 10 tot 12 u. Aan bod komen subsidies en energiekosten en mogelijks goedkeuring 
van enkele aankopen 

Vergadering Dagelijks Bestuursteam 
Op vrijdag 26 april : vergadering dagelijks bestuursteam van 09.30 tot 12.00 u. in ons lokaal.  

Computerforum. 
Onze volgende bijeenkomst plannen we op vrijdag 3 mei in ons lokaal om 10.00 u. Alle OKRA leden van Ranst kunnen ook 
steeds bij ons terecht met hun kleine of grotere computervragen.  

Andere activiteiten 
Buiten de in deze nieuwsbrief in detail aangekondigde activiteiten, vergeten we niet dat bij OKRA Ranst op woensdagavond 
en vrijdagnamiddag bridge gespeeld wordt, dat er de dinsdagnamiddag genaaid en gebiljart wordt, dat op 
maandagnamiddag en donderdagnamiddag petanque gespeeld wordt, dat er op dinsdag en donderdag gefietst wordt !  Kijk 
regelmatig op de website van OKRA Ranst.  
Daar vind je een volledig overzicht van activiteiten en verantwoordelijken.  

Agenda toekomstige activiteiten: 
Woensdag 3april Spellennamiddag 
Dinsdag 9 april  Groot Bestuur 
Dinsdag 23april  Lentefeest 
Vrijdag 26 april  Dagelijks bestuursteam 
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Voor de cultuurliefhebbers 
Okra organiseert in het najaar een concert. De datum hiervan is al geweten, de prijs nog niet (die volgt zo gauw gekend ). 
Op dinsdag 22/10/2019 vullen we opnieuw  De Singel! Op het programma: “Mei ‘68: Congratulations!” Amaryllis 
Temmerman en John Terra coveren in deze matineevoorstelling tal van nummers uit eind jaren zestig en begin jaren 70. Ze 
graven hiervoor in een goudmijn van bekende en soms ook wel vergeten hits. De liedjes worden doorweven met anekdotes, 
beelden en verhalen uit deze woelige periode. Eddy Temmerman is de verteller van dienst.  
Noteer dus alvast in de agenda!  Voor de geïnteresseerden: geef alvast je naam op aan Myriam.  

Nieuws uit Malawi : bedeling van de nieuwe schooluniformen aan de weeskinderen 
Vandaag woensdag 6 februari 2019 kregen de wees-
kinderen hun jaarlijks nieuw schooluniform. Dit is een 
jaarlijkse ceremonie op school, zowel voor de 
weeskinderen die al langer op school zijn, als diegenen 
die nieuw zijn, geregistreerd in dit schooljaar. 
Het is natuurlijk een serieuze job voor de 
‘boardmembers’ om vooraf van al deze kinderen de 
lichaamsmaten te noteren, alsook de maat voor hun 
schoeisel. Dat er bij de bedeling soms wel eens een 
foutje werd ontdekt als een foutieve schoenmaat, of een 
uniform dat te groot of te klein bleek, is een vergissing 
die we de ‘boardmembers’ willen vergeven. Ze zullen dat 
in de volgende dagen wel rechtzetten. 
Op bijgaande foto is duidelijk te merken dat de kin-deren 
blij zijn met hun nieuwe kledij, zelfs wanneer er bij een 
aantal nog het merk van de hemdjes aanwezig is. 
We willen dus graag alle steunouders bedanken voor 
hun trouwe steun. Zonder die hulp zouden de weeskinderen geen toegang tot het betalend onderwijs krijgen en zeker geen 
uniform en bijkomend schoolmateriaal. 
Dus beste steunouders zonder uw steun zou dit niet mogelijk zijn en hopen we dat we ook in de toekomst nog op jullie 
kunnen rekenen. 
Dank van alle bestuursleden van ons Hulpfonds Chilumba,  Astrid, Elies, Lien, Joeri, Rik en Walter 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IK NEEM DEEL AAN HET LENTEFEEST op Dinsdag 23 april 2019 

NAAM :--------------------------------------------------------------- 

NAAM :--------------------------------------------------------------- 

NAAM :---------------------------------------------------------------- 

NAAM :--------------------------------------------------------------- 

Ten laatste voor 9 april bevestigen. 

Nuttige Tel Nr/GSM/E-MAIL  

Jos Van Loy                 03/345.96.01      0474/566.783      vanloyj@gmail.com 

M-Louise Verhaegen   03/475.03.14      0476/243.624      marie-louise.verhaegen@telenet.be 

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          03/290.65.37      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 
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