
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lieve mensen, dit is heel ernstig ! 

We winden er geen doekjes om: wij zijn een kwetsbare groep binnen onze samenleving. Buiten het aan de dag 
leggen van veel voorzichtigheid, staan we machteloos tegenover dit agressieve stukje natuur. De berichten 
vliegen rond onze oren, veel hoopgevends is daar niet bij. We kunnen enkel in de eerste plaats voor ons zelf 
zorgen, pas dan zullen we in staat zijn anderen te helpen. Dus lieve mensen, doe absoluut wat de overheid van 
je vraagt en doe vooral absoluut niets dat twijfelachtig is, zo van ‘dat kan nu toch geen kwaad’, toch efkens 
vlug een kleinkind knuffelen of een koekje toesteken, een goede vriendin een hand of een kusje geven: DOE 
HET NIET ! Er komen denkelijk nog zeer moeilijke dagen, we gaan misschien geliefden verliezen. Enkel 
ALLEMAAL SAMEN kunnen we dit te baas ! Eén enkele persoon die lichtzinnig met deze dingen omspringt 
brengt een hele groep mensen in gevaar ! Doe het niet ! 

Jullie OKRA bestuur. 
 

Voorlopig zijn al onze activiteiten afgelast tot zeker einde april, denkelijk langer. We houden 
jullie op de hoogte. Ons lokaal is en blijft gesloten tot zeker eind april.  
Alle verhuringen van ons lokaal in die periode kunnen niet doorgaan, alle betrokkenen zijn 
op de hoogte gesteld. We hopen jullie allemaal na die moeilijke periode in goede 
gezondheid terug te ontmoeten. 

 

 

 

 

 

Nu vrijwel alle bridgeclubs in het land gesloten zijn, biedt StepBridge uit Nederland t/m 31 maart alle 
toernooien gratis aan, en zijn de mogelijkheden van het proefaccount verruimd.   
Nu iedereen zich thuis zit te vervelen zonder te bridgen, kan je een gratis proefaccount aanvragen bij 
www.stepbridge.nl .Zo kan je toch nog blijven bridgen en wordt deze sombere periode een aangenaam 
bridgeverdrijf. 
Ik heb jarenlang op deze internetsite gespeeld. Het grote voordeel is dat je zelf kan bepalen hoelang je speelt, 
zodat je geen halve dag of een hele avond moet beschikbaar zijn. Schrijf je rustig in voor een gratis 
proefaccount en probeer het eens. Ikzelf heb  me vandaag (19 maart) terug ingeschreven. Als ik online ben dan 
vind je mij terug als WallyDP, en misschien bridgen we dan eens samen. 

Groetjes, Walter 

   April 2020  

http://www.stepbridge.nl/


 

 (FIETS)VAKANTIE VAYAMUNDO 1 - 5 JUNI 2020 

Belangrijk: omwille van de hele corona-historie kunnen wij NIET met 
alle deelnemers samenkomen op dinsdag 7 april. Zoals je reeds 
hoorde of las: ons OKRA-lokaal is gesloten. 

Wat de vakantie zelf betreft is het onzeker of deze kan doorgaan, 
maar we blijven duimen...  In ieder geval houden we jullie 

binnenkort  verder op de hoogte, eventueel met een rechtstreeks bericht op e-mail of per telefoon.   

Zorg goed voor je gezondheid en spring zeker nu en dan op je vriend-de-fiets om je eigen batterij goed 
opgeladen te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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