
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Het bestuur wenst jullie allen 
een mooie eindejaarstijd, 
gezellige kerstsfeer met 
vrienden rondom, in de 
familiekring en natuurlijk ook 
in ons gezellig warm lokaal.  
Een groep vredevolle mensen 
zijn een waardevol kerstdecor ! 
En dat 2019 jullie allemaal veel 
levensvreugde en een goede 
gezondheid mag brengen ! 

 
Aandacht 
In de maand januari verschijnt er GEEN Okra magazine en ook geen Okranieuws. Daarom krijgt u hierbij reeds 
een uitgave voor januari 2019 

OKRA Kerstfeest 
Op dinsdag 11 december vieren wij ons jaarlijks kerstfeest.Zoals in vorig Okra nieuws vermeld, kon u zich al inschrijven, 
wat velen ook al gedaan hebben. De inschrijvingen worden afgesloten op 06 december. Op het menu staat : 
krabcocktail-een helder soepje-gebraad en rosbief met groentenkrans en kroketten-koffie met kerstgebak. Twee glazen 
wijn per persoon en water aan tafel zijn inbegrepen. Een tombola is ook voorzien. Om ons te entertainen hebben wij  
“Stef en Stephanie”gevraagd. Zij brengen ons een ‘jazzy oldies repertoire’met muziek en 
liedjes van o.a.Frank Sinatra,Glenn Miller,Louis Armstrong…. niet te missen dus. De 
deelnameprijs voor dit alles is 25 € voor de leden en 38 € voor de partner-niet lid. U bent 
ingeschreven na betaling van de voorziene som. Dit mag door storting op de gewone rekening 
met vermelding van : kerstfeest + uw naam (of namen, indien u stort voor meerdere 
personen) 
Een inschrijfstrookje vinden jullie achteraan dit blaadje. 

Spellennamiddag 
De volgende spellennamiddagen gaat door op woensdag 5 december en woensdag 9 januari . 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. 
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   December 2018 – Januari 2019  

Agenda toekomstige activiteiten: 
Woensdag 5 december Spellennamiddag 
Vrijdag 7 december Computerforum 
Dinsdag 11 december Kerstfeest 
Dinsdag 18 december Squaredans 
Dinsdag 8 januari Vergadering Groot Bestuur 
Dinsdag 15 januari Nieuwjaarsreceptie 
Woensdag 9 januari Spellennamiddag 
Dinsdag 22 januari Squaredans 
Vrijdag 25 januari Dagelijks bestuursteam 
 
 



OKRA Ranst Squaredans voor senioren  
Ook JIJ kan met ons meedansen! Kom eens kijken hoe we dat doen! We doen dat een volgende keer op 
dinsdag 18 december en dan op dinsdag 22 januari . Kijk ook eens op onze website . Breng vrienden en 
kennissen mee, we proberen aan minstens 3 squares te geraken, dus meer dan 24 dansers !  

Vergaderingen Dagelijks Bestuursteam 
Op vrijdagen 30 november en 25 januari : vergadering dagelijks bestuursteam van 09.30 tot 12.00 u. in ons 
lokaal. Alle teamleden op post aub 

Vergadering Groot Bestuur 
Deze gaat door op dinsdag 8 januari 2019 van 10.00 tot 12.00 u. Alle bestuursleden worden verwacht op deze 
eerste vergadering van het jaar. 

Statuaire Algemene Vergadering en Nieuwjaarsreceptie 
Naar jaarlijkse gewoonte houden wij onze nieuwjaarsreceptie op dinsdag 15 januari 2019  vanaf 
13.00 u. Het voorbije en het toekomstige jaar worden even onder de loep gehouden. Tevens 
krijgt u een overzicht van de financiële toestand van ons trefpunt. Alle leden zijn welkom. Na 
het officiele gedeelte volgt dan een nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje, u 
aangeboden door ons trefpunt. 

 
Computerforum. 
Onze volgende bijeenkomst plannen we op vrijdag 7 december in ons lokaal om 10.00 u. Dit zal een ‘open’ 
forum zijn, we kijken ter plekke welke de vragen of interesses zijn en zoeken dat dan samen uit op internet.  
Iedereen die wil kan op ons computerforum op het internet suggesties geven of vragen stellen. Alle OKRA 
leden van Ranst kunnen ook daar 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 
(uitgezonderd op de koffiedinsdagen) en donderdag gefietst wordt !  
Kijk regelmatig op de website van OKRA Ranst.  
Daar vind je een volledig overzicht van activiteiten en verantwoordelijken. 

Meer info voor de cultuurliefhebbers 
Nieuwjaarsconcert  2019 “Weense wensen”  
Maandag 28 januari 2019 om 14.30 u. in de Koningin Elisabethzaal. Prijs voor Okra-leden is 26€ ; voor niet-
leden 32€. U kan hiervoor nu al inschrijven bij Myriam. Laatste inschrijvingsdatum : 2 december 2018. 

Operette “Een nacht in Venetië” 
Maandag 15 en dinsdag 16 april 2019, telkens om 14.30 u. in de Arenbergschouwburg. Prijs voor Okra-leden 
is 29€; voor niet-leden prijs ook nog niet gekend. Ook hiervoor kan al ingeschreven worden bij Myriam en dit 
ten laatste 1 maart 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.zonlicht.net/OkraRanst/SquareDance/OKRA%20Ranst%20Square%20Dance.html
http://www.zonlicht.net/OkraForum/
http://www.okra.be/page?page=homeranst&orl=2842&


FIETSVAKANTIE 2019       10 tot 14 juni  

De inschrijvingen stromen binnen : momenteel zijn er 25 OKRA-fietsers die in totaal 15 kamers zullen bezetten.  

Van het Vakantiecentrum DE BOSBERG mogen wij beschikken over een totaal van 18 kamers. Dus, wil je er nog bij zijn, 

schrijf dan nu in (gebruik het formulier uit ons vorig bladje of bel 03/353 32 76) en zorg in ieder geval dat je voorschot 

betaald is voor 31/12/2018, op rekening BE62 9730 5320 7261 "OKRA Ranst", mededeling "fietsvakantie Bosberg". Op 

die datum sluiten we de inschrijvingen af. 

Wij verblijven in vol pension voor € 218 ppers. in tweepersoonskamer, toeslag € 13 per nacht in eenpersoonskamer; de 

voorschotten zijn € 70 voor tweepersoonskamer,€ 40 voor eenpersoonskamer. Je kunt zelf met de auto rijden (fietsen 

meteen mee) of meerijden met iemand anders en de fietsen in een camionette. 

We  verblijven in het hart van de Limburg, met gegarandeerd zicht op de natuur overal rondom.  

alle verdere praktische info volgt wanneer onze vertrekdatum warmer wordt.  

Niet twijfelen! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijvingsstrook KERSTFEEST op 11.12.2018 

NAAM EN VOORNAAM : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ik neem deel en          -betaal 25€/pp contant (partner-niet lid =38€) 
                                       -ik stort op rekening  BE62 9730 5320 7261 van OKRA Ranst  
                                        met  vermelding naam en voornaam 

 

 

 

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 

Dillen Louis                                                     0476/924.553      louis.dillen1@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 

Leo Beeckx                                 0497/406.159      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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ACADEMIE VOORKEMPEN  

Praktisch  
Waar: Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven        Deuren: 13.30 u .   Duur: 14 -16 u.  
Bereikbaarheid:  Halte Zandhoven Dorp: bussen 411, 420,  
 
Onze Voordrachten  
 

donderdag 6 dec. 2018 

Een Duivelse Transitie 
Christophe Busch, algemeen directeur Kazerne Dossin 
Wanneer na afloop van de Tweede Wereldoorlog de ware omvang van de gruweldaden van de nazi’s aan het 

licht komt, is er een vraag die de wereld bezig houdt: hoe was het menselijk mogelijk die misdaden te begaan? 

Hoe zijn schijnbaar ‘gewone’ mensen in staat anderen de meest gruwelijke dingen aan te doen? De lezing ‘Een 

duivelse transitie’ gebruikt naast historische voorbeelden, ook sociaal-psychologische onderzoeken om de 

tijdloze mechanismen achter collectief geweld te laten oplichten. 

Donderdag 24 januari 2019 

Blijft onze gezondheidszorg betaalbaar? 
Door Marc Justaert, gewezen voorzitter van de CM  
Justaert geeft uitleg bij de inkomsten en uitgaven van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Hij staat stil 

bij de oorzaken van de uitgavenstijging en de maatregelen die genomen (zouden moeten) worden om de 

gezondheidszorg betaalbaar te houden voor burger en samenleving. 

 


