
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wintermaanden ... 

De kerstperiode dient zich aan, gezelligheid, lichtjes, warmte, 
vriendschap. Daarna hollen we weeral het nieuwe jaar 2023 
tegemoet. We vergeten daarbij onze naasten, buren, vrienden 
niet die deze donkere tijd eenzaam zijn. Kleine attenties, 
uitnodigen om samen  eens te gaan winkelen, koffietje, OKRA 
activiteit, veel mogelijkheden niet om enkel aan te denken 
maar vooral om te doen ! Zo wordt deze mooie tijd mooier 
voor iedereen ! 
Jullie OKRAbestuursploeg wenst jullie  
een zalige Kerstperiode en een Gezond en Voorspoedig 2023 ! 

Feestcomité 
Er werd gepraat over de oprichting van een feestcomité. Zo kunnen we steeds betrouwen op een min of meer 
vaste kern van leden die de organisatie en de uitwerking van allerhande festiviteiten in de hand nemen. Alle 
ideeën welkom bij iemand van het bestuur ! 

Kerstfeest  
Op 20 december ! Inschrijven kan nog tot 10 december ! 

• Slaatje met nog warme gebakken spekjes, appeltjes en balsamicocrème 
• Bospaddenstoelensoep 
• Kalkoengebraad met portosaus, gestoofd witloof,  
  appeltje gevuld met veenbessen en daarbij kroketten 
• Warme appelstrudel met vanillesaus 
• Koffie of thee 

• Wijn en Water inbegrepen 

Voor dit gezellige Kerstfeest moet je inschrijven tegen uiterlijk 10 december door storting van 30€ per 
deelnemend lid en 40€ per niet-lid op rekeningnummer BE41 9734 0214 0210 van OKRA Ranst met de vermelding 
‘Kerstfeest’ en de namen.  

Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 17 januari om 12.30 h. 
Wij houden eraan al onze leden hartelijk te verwelkomen op onze jaarlijkse Statuaire Vergadering, gevolgd door 
onze traditionele Nieuwjaarsreceptie. Het bestuur biedt jullie deze receptie gratis aan, jullie worden wel 
verzocht in te schrijven met onderstaand strookje, af te geven aan jullie contactpersoon of aan den toog ! 

December 2022 – Januari 2023 

Agenda toekomstige activiteiten: 
Woe 7 dec Spellennamiddag 
Dins 20 dec Kerstfeest 
Woe 21 dec Spellennamiddag 
Vrij 23 dec PCForum/HelpMekaarCafé 
Woe 4 jan Spellennamiddag 
Dins 10 jan Dagelijks en Groot bestuur 
Dins 17 jan Nieuwjaarsreceptie 
Woe 18 jan Spellennamiddag 
Vrij 20 jan PCForum/HelpMekaarCafé 
Maa 30 jan Nieuwjaarsconcert 
Dins 14 feb Worstenbrood/Appelbollen 
 



Dinsdag 14 februari 2023 om 13.30 u.: Bingo - worstenbrood en appelbol 
 Vermits er in januari geen info verschijnt, volgt nu al de aankondiging voor onze 
koffienamiddag van dinsdag 14 februari 2023 om 13.30 u. Naar jaarlijkse gewoonte 
serveren we dan 2 stuks worstenbrood en/of appelbol (met koffie of thee) per 
persoon.  Hiervoor inschrijven en je keuze doorgeven is uiteraard noodzakelijk vóór 
7 februari 2023. Je kan dit doen door je aanwezigheid te melden aan je 
contactpersoon en/of onderstaand strookje (zie einde infoblaadje) te bezorgen aan 
je contactpersoon. Prijs: 12 euro per persoon en er wordt ter plaatse afgerekend. 

Vergaderingen 
Dinsdag 10 januari om 09.00 h. DagelijksBestuur 
Dinsdag 10 januari om 10.00 h  Groot Bestuur met voorbereiding Nieuwjaarsreceptie (met warme hapjes) 
 
Verhuringen 
Het lokaal is niet beschikbaar: WE 3-4 Dec en  WE 24-25 Dec en WE 6-8 Jan 
 
Spellennamiddag  
Onze spellennamiddagen worden goed bezocht, het is er gezellig !  
Kom mee doen op woensdagen 7 en 21 december en 4 en 18 januari vanaf 14 h. 
Voor meer inlichtingen : Coleta 03/353 32 76 .  
 
Petanque .  
Wij spelen petanque op maandag -en donderdagnamiddag vanaf 13.30 u.  
Graag aanwezig om 13.15 u. voor de verdeling van de terreinen en de ploegen. 
Er wordt het hele jaar door gespeeld als de weersomstandigheden dat toelaten. 
Na het petanquespel van maandag en donderdag kan er altijd gekaart worden tot 18 h. 

Alle verdere info bij Ingrid 0484/952.811 

Biljart 
Om optimale prestaties mogelijk te maken besliste het bestuur om het biljartlaken en de 

stootbanden te vervangen. Ook zal de waterpas nog eens bovengehaald worden ! 
We spelen elke dinsdagnamiddag vanaf 13.30 u. Meer bij Jos 0474/56.6783. 

Darts 
Er kan steeds DARTS gespeeld worden. Verlichting en scorebordje aan den toog vragen. 
Op vraag van de regio stellen wij onze DARTS activiteit ook open voor andere dan Ranst OKRA leden. 
De regio zal dit aankondigen. 
 
Squaredans exit .... 
Met heel veel spijt in het hart .... maar alles heeft zijn tijd. Na bespreking in het Groot Bestuur besloten we van 
deze activiteit te stoppen. De gegadigden werden dagje ouder, krakende knoken, je weet het wel. Met heel veel 

dank aan de getrouwen die gedurende meer dan 8 jaar onze squaredans mee spetterend maakten ! 
 
Hobby- en Handwerkclub. Dinsdags 14.00 – 16.00 h. Alle mensen die van kleine creatieve werkjes 
houden, naald, draad, tekenpotlood, penselen, ... zullen er hun gading vinden. En uiteraard altijd een 
gezellige babbel met een koffietje of iets anders !. Alle info bij Francine Swinkels 0470/279.529 !  
 

Koude Winterdagen OKRA Ranst, evenals de OKRA’s van Broechem, Oelegem en Emblem, stellen hun lokaal 
open voor senioren die het in deze periode moeilijk hebben qua energiekosten en dgl. Dit kan bij ons in de 
namiddag op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 -17. 00 h. op voorwaarde dat de zaal niet 
voorbehouden is voor andere activiteit. U kan in een gezellig en warm lokaal even verpozen, een klapke doen of 
iets drinken.Voor verdere info kan u altijd kontakt opnemen met een lid van het dagelijks bestuur of de 
teamleider. Zie hiervoor op www.okraranst.be 

http://www.okraranst.be/


Cultuur  
Maandag 30 januari 2023 in de Koningin Elisabethzaal: nieuwjaarsconcert met Frascati Symfonic. 
Blikvanger hier wordt de symfonie nr. 9 van Dvorak. 
Ook hier kan je al voor inschrijven, prijs 28€ leden, 38€ niet-leden en inschrijven ten laatste 1 december! 
 
Plezierfietsers en hun Overwintering 
Regent het pijpenstelen? Is het ontiegelijk koud? Hangt er iets in de lucht dat je afschrikt? Geen nood: 
Plezierfietsers blijven in de winter bijeenkomen aan het lokaal tegen of vanaf 13.30u. Is het geen weer om een 
hond door te jagen, dan trekken we naar binnen achter de stoof van ons lokaal, gewoon om samen te zijn bij 
koffie, thee, een biertje, een wijntje, maar vooral bij tof gezelschap: een beetje bijpraten, misschien een 
spelletje spelen, een kaartje trekken... altijd welkom! 

Computerforum - HelpMekaarCafé 
De wereld van de digitale toepassingen staat niet stil ! Daarom beslisten we om ons traditioneel 
Computerforum, waar we nu al zo een 8 jaar mee bezig zijn, uit te breiden naar een ‘HelpMekaarCafé’, waar 
alle Okra leden welkom zijn met al hun digitale problemen over zowel de bediening als de toepassingen van 
smartphone, tablet, laptop. Wij stellen geen ‘specialisten’ ter beschikking, maar we helpen mekaar en zoeken 
gemeenschappelijk naar uitleg en oplossingen op het Internet. We komen een volgende keer bijeen op 
vrijdagen 23 december en 20 januari om 10.00 in ons lokaal. Men zegge het voort ! 

Bridge 
Elke woensdagavond starten we om 19 u. zodat we ten laatste om 22.30 h. naar huis keren. Ook op vrijdag 
namiddag wordt er gespeeld vanaf 13.30 h. tot ongeveer 17.15 h.. Het is niet verplicht, maar je mag je 
deelname melden bij Herman Embrechts (hermanembrechtsf@gmail.com) of op zijn smartphone 0478/55 08 
30. Voor andere inlichtingen mag je altijd ook mailen naar de voorzitter Luce Meeuwsen 
(luce.meeuwsen@telenet.be) of telefonisch op 03/485 57 27 of smartphone 0476/74 36 88. Wie een partner 
zoekt voor een volgende bridgedrive mag dat ook melden bij Herman. Die zendt dan een bericht naar alle leden 
die daarop kunnen antwoorden. 
 
Regionieuws 

Cultuur 

Voorjaarsconcert april 2023. Momenteel is er nog onderhandeling met Deep Bridge om in te schakelen in hun 
voorjaarsmusical/sprookje ‘Rapunzel’. Lukt dit niet, dan wordt overwogen om ‘muziek voor Miljoenen’ te 
brengen in samenwerking met het VMT (operettegezelschap) uit Heist-op-den-Berg. Zodra de muzieknoot 
door de kerk is, meer nieuws. (juiste datum nog niet gekend 

Daguitstappen georganiseerd door de regio in 2023 
Daguitstap woensdag 17 mei 2023 : smulpapentocht naar Oudenaarde en het Oost-Vlaamse Scheldeland. 
Oudenaarde, stad met vele troeven - Het Scheldeland: prachtige natuur en genieten van streekspecialiteiten. 
Programma: Voormiddag: proevertjesnamiddag (hieromtrent worden nog mogelijkheden overwogen) -Middag: 
broodmaaltijd - Namiddag: bezoek aan Oudenaarde: geleide wandeling , bezoekmogelijkheden binnen worden 
nog gecheckt (stadhuis, ..) en terrasjestijd (Oudenaarde brouwersstad!) - Avondmaal: palingrestaurant in 
Scheldeland. 
Reservedatum vrijdag 19 mei, in geval van te veel boekingen voor woensdag. 
Richtprijs: leden: 65 euro/pp – niet-leden: 75 euro/pp ;  ANNULATIEKOSTEN: vanaf 1 mei: 30€, vóór 1 mei 15€ 
(vervangen mag altijd!) 
Afsluitdatum voor inschrijvingen is 31 maart. 

In september 2023 (tussen 11 en 30) zetten we koers naar Zeeland, met een leerrijk bezoek in de voormiddag, 
mosselfestijn ’s middags en ’s namiddags wandelen (vrij/begeleid) door een Zeeuws/Zeelands stadje (of stad) en 
of/vrije tijd.. geen avondmaal voorzien, maar tijd genoeg voor een “krokske” of zoiets…. 

Voor geïnteresseerden: juiste data voor Ranst volgen later, maar laat tijdig weten of je hier graag aan wil 
deelnemen bij Myriam. Meer info ook daar te verkrijgen.  

mailto:hermanembrechtsf@gmail.com
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Belangrijk : Hernieuwing Okra lidmaatschap 2023 
Het jaar is weer bijna voorbij en zijn we er weer met de vraag: blijf je lid in 2023 ? De prijzen zijn gewijzigd:  

Okra-leden: 28 euro 
Okra- gezinsleden (leden die onder hetzelfde dak wonen): 28 euro en 19 euro = 47 euro 
ACV-leden betalen hun lidgeld via ACV en hoeven niet aan ons trefpunt te betalen,  
hun partners betalen wel: 19 euro. 
De Okra-leden, die in een erkend woonzorgcentrum verblijven en hun partners: 11 euro 
De sportverzekering blijft 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 formulier 
in te vullen en te laten handtekenen door onze teamleider, Jos Van Loy. 
 
Lidgeld betalen kan tot 18 december 2022 en liefst door overschrijving op het rekeningnummer van:    
           Okra Trefpunt Ranst  BE10 9734 0213 9604   (alleen dit nummer gebruiken!)  
           Vermeld in de mededeling duidelijk de na(a)m(en) + de sport+verzekering.  
 
Leden die toch cash wensen te betalen, betalen hun lidgeld/sport+verzekering aan hun contactpersoon.  
De nieuwe Okra-leden die in september/oktober 2022 lid zijn geworden,  dienen niet opnieuw lidgeld te 
betalen, zij zijn lid tot eind 2023.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

Inschrijfstrookje Nieuwjaarsreceptie trefpunt OKRA Ranst op 17 januari 

.............................................................. zal deelnemen aan de gratis Nieuwjaarsreceptie met ............personen 

Af te geven aan contactpersoon of aan den toog 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Koffienamiddag van dinsdag 15 februari 2022    
 
Naam: …………………………………………………….. bestelt …. worstenbro(o)d(en) , …. appelbol(len) 

Naam: …………………………………………………….  bestelt …. worstenbro(o)d(en) , …. appelbol(len) 

Graag  12 euro ter plaatse te betalen! 
Af te geven aan contactpersoon of aan den toog 

Nuttige Tel Nr/GSM/E-MAIL  
Jos Van Loy                                  0474/566.783      vanloyj@gmail.com 
De Cock Coleta          03/353.32.76   0456/295.533 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 
Herman Embrechts   0478/550.830 hermanembrechtsf@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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