
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eindejaar ... 
We sluiten een bewogen jaar af, we hielden ondanks Covid 
onze trefpuntwerking op een zeer aanvaardbaar peil, dankzij 
de goede wil en inzet van velen lukte het om ‘onze kop boven 
water te houden’. Wij gaan er nog eens goed tegen aan met 
ons Kerstmaal, dat wordt een mooie afsluiter ! En in januari 
hopen we jullie allemaal in goede vorm terug te zien op onze 
statutaire vergadering, dan klinken we op het nieuwe jaar ! 
Met veel dank aan jullie allemaal voor jullie trouwe 
aanwezigheden op onze activiteiten, een speciale dank voor 
onze contactpersonen voor hun voortdurende inzet !  
Happy 2022 !   Jullie bestuursploeg. 

Dinsdag 21 december 2021: Kerstmaaltijd met animatie 
Welkom vanaf 12.30 u., de feestmaaltijd start stipt om 13.00 
u. met een viergangen-menu: 
zalmcocktail – pompoensoep – parelhoen met dragonsaus, seizoensgroenten, kroketten en als 
dessert een trio van chocolade met koffie of thee. Tijdens maaltijd heb je recht op 2 glazen wijn 
en water wordt voorzien op tafel.  
Opgelet: heel waarschijnlijk gaat de CovidSafe pas (CST) verplicht zijn ! 
Prijs: 30 euro voor leden Okra Ranst en 40 euro voor niet-leden Okra Ranst 
Inschrijven is noodzakelijk, door cash te betalen aan je contactpersoon of het bedrag over te 
schrijven op rekeningnummer: BE41 9734 0214 0210 met vermelding van “kerstfeest + 
na(a)m(en)”.  Betaald is ingeschreven! Bij twijfel kan je met inschrijvingsstrookje nog betalen 
aan contactpersoon vóór 12 december 2021. (zie einde infoblaadje) 

 
Dinsdag 18 januari 2022 om 13.30 u.: Statutaire vergadering en nieuwjaarsreceptie 
Hierbij krijgen jullie een financieel overzicht van het voorbije jaar en nadien volgt onze nieuwjaarsreceptie met 
een hapje en een drankje. Wij hopen jullie allen in dit nieuwe jaar te mogen ontmoeten voor een gezellige 
babbel. Toch graag een seintje bij je contactpersoon als je aanwezig zult zijn, zo hebben wij ook een idee 
hoeveel hapjes we moeten voorzien. 

   December 2021 / Januari 2022 

Agenda toekomstige activiteiten: 
Woe 1 dec Spellennamiddag 
Di 14 dec Squaredans 
Woe 15 dec Spellennamiddag 
Vrij 17 dec Dagelijks Bestuur 
Di 21 dec Kerstmaaltijd 
Di 4 jan  Squaredans 
Woe 5 jan Spellennamiddag 
Di 11 jan Groot Bestuur 
Di 18 jan Statutaire vergadering / Receptie                    
Woe 19 jan Spellennamiddag 
Di 25 jan Squaredans 
Vrij 28 jan Dagelijks bestuur 
Di 15 feb Koffie, Bingo, Worstenbrood, Appelbol 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag 15 februari 2022 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 15 februari 2022 om 13.30 u. Naar jaarlijkse gewoonte 
serveren we dan 2 stuks worstenbrood en/of appelbol per persoon.  Hiervoor 
inschrijven en je keuze doorgeven is uiteraard noodzakelijk vóór 8 februari 2022. 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: 6 euro per persoon en er wordt ter plaatse afgerekend. 

Spellennamiddag 
Het ging er dit jaar ondanks corona heel gezellig aan toe! Volgende namiddagen komen we terug bijeen : 
woensdagen 1 en 15 december .  In het nieuwe jaar spelen we met elkaar op woensdagen 5 en 19 januari. 
Telkens om 14 u. Er is keuze uit verschillende spellen, spreek af met vriendinnen of vrienden en kom een 
deugddoende namiddag doorbrengen. Voor 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. 
 Alle verdere info bij Ingrid 0484/952.811 Nieuwe spelers meer dan welkom !  

Biljart 
We spelen elke dinsdagnamiddag vanaf 13.30 u. Inlichtingen bij Jos 0474/56.6783. 
Darts 
Vanaf nu kunnen we ook Darts spelen ! Alle ‘gerief’ is ter plaatse, gelieve niet in de richting 
van den toog te gooien ! We kijken nog uit voor een scorebordje en eventueel aangepaste 
verlichting. Veel pijltjepikplezier ! 

Squaredans 
Volgende dansrondes zijn op dinsdagen 14 december, 4 januari en 25 
januari om 19.30 u. . We zijn goed bezig, al meer dan 6 jaar ! Gegadigden altijd welkom, 
elke dansavond is een nieuwe belevenis en uitdaging ! Wij amuseren ons telkens kostelijk, 
maar ‘hoe meer zielen hoe meer vreugd!’ . 

Hobby- en Handwerkclub. Alle mensen die van kleine creatieve werkjes houden, naald, draad, 
tekenpotlood, penselen, ... zullen er hun gading vinden. De uren werden lichtjes gewijzigd : elke 
dinsdag van 13 – 16 u. Alle info bij Francine Swinkels 0470/279.529 !  

Bridge 

Na de corona onderbreking zijn we sinds een aantal weken terug gestart met twee bridgedrives per week. Maar 
gezien de coronatoestand van dit moment is het aangeraden tijdens het spelen ook het mondmasker te dragen. 
       Woensdagavond starten we om 19 u. zodat we ten laatste om 22.30 u. naar huis keren. Ook op vrijdag-
namiddag wordt er gespeeld vanaf 13.30 u. tot ongeveer 17.15 u. 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. 
       Op vrijdag 7 januari houden we om 18 u. na de bridgedrive van de namiddag onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Liefhebbers gevraagd om ’s morgens vanaf 9.30 u. te helpen in het lokaal om de broodjes 
te smeren en te beleggen. 
       Zondag 20 februari organiseren we het 14de benefiet bridgetornooi voor het Hulpfonds Chilumba. Vanaf 
13.30 u. zijn de spelers uitgenodigd na vooraf aangekondigd te zijn. Rond 16 u. is er een koffie/thee pauze met 
gebak. 
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Computerforum 
Onze laatste bijeenkomst 12 november was zo geen succes .... Voor het nieuwe jaar 2022 gaan we de koppen 
nog eens bijeen steken om een voor een breder publiek aanvaardbare formule te vinden. Tot hiertoe kon elke 
aanwezige een onderwerp naar keuze aanbrengen dat bekeken we dan samen op het Internet. We helpen 
mekaar, we laten nog iets weten in het begin van het nieuwe jaar ! 
 
Is fietsen in de winter een Plezier? 
Het plezier is er zeker als het weer een beetje redelijk is. De opwarming van de aarde heeft ook wat positiefs: de 
winters zijn zachter en laten meer buitenactiviteit toe dan vroeger. Maar het plezier zit niet alleen in het fietsen 
maar ook in het gezelschap en de babbels onderweg of bij een drankstop. 
Kom gewoon aan het OKRA-lokaal kijken op dinsdagnamiddagen tegen 13.30 u: wij bereiden altijd een tochtje 
voor en dat gaat door als het weer het toelaat. 
Noteer dat er op dinsdag 18 januari NIET begeleid gefietst wordt; die namiddag is het statutaire vergadering en 
nieuwjaarsreceptie van onze trefpunt.  
 
Vergaderingen  
Dagelijks Bestuur : op vrijdag  17 december 09.30 – 12.00 u. in ons lokaal (dus niet de laatste vrijdag) 
Groot Bestuur: op dinsdag 11 januari 10.00 – 12.00 u. in ons lokaal 
Dagelijks Bestuur : op vrijdag  28 januari 09.30 – 12.00 u. in ons lokaal 
Statutaire vergadering gevolgd door nieuwjaarsreceptie : dinsdag 18 januari om 13.30 u. in het lokaal 
 

Verhuringen 
Het lokaal is verhuurd op de weekends van 25 december, 8 januari, 15 januari, 22 januari 
Sluiting lokaal 
Op vrijdagen 24 december(kerstavond) en 31 december (oudejaar ) zal het lokaal de ganse dag gesloten zijn. 
 
De coronapas (zogenaamde CST) en onze sociale contacten 
Veruit de meeste van onze OKRA-leden zijn twee- of driemaal ingeënt tegen COVID 19. Zeer vele leden hebben 
ook gezorgd dat zij over een CST-pas beschikken, die hoe langer hoe noodzakelijker wordt om toegang te 
krijgen tot allerlei gelegenheden. 
Spijtig genoeg blijkt dat sommige van onze eigen leden soms - zoals bij een drankgelegenheid tijdens het fietsen 
onderweg, of zelfs in het eigen lokaal - niet binnen mogen omdat zij, hoewel goed ingeënt, niet in orde zijn met 
het CST. Dat is dubbel en dik zonde. 
Wie niet goed weet hoe aan zo'n CST te geraken, spreek aub. met kinderen, kleinkinderen, buren, kennissen, 
die goed kunnen omgaan met de smartphone of computer, zij zullen met plezier helpen om je in orde te stellen.  
Ofwel vraag je een CST onverwijld telefonisch aan bij 078 78 78 50 (van 9 tot 19 uur op weekdagen en op 
zaterdag van 10 tot 18 uur) Het opsturen duurt een week. 
Zoals de besmettingstoestand nu is en met de nieuwe maatregelen die vanaf zaterdag 20 november van kracht 
zijn moeten we allen zorgen dat we ons niet sociaal uitsluiten. Ook voor activiteiten in ons OKRA lokaal kan 
binnenkort een CST noodzakelijk zijn ! 

 

 

 

 

 

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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Cultuur 
Operette ‘Der Zarewitsch’ van Franz Lehar 
We krijgen weer de kans om een operette het " Der Zarewitsch" bij te wonen.  
Datum 4 april 2022.   Plaats en prijs nog even af te wachten. 
Inschrijven kan alvast bij Myriam. (inschrijvingen tot 15 februari  !!) 
Der Zarewitsch is een prachtige operette met meeslepende muziek en een 
wervelend ballet in een setting aan het hof van de Russische tsaren ergens eind 
19de eeuw.  
 
Nieuwjaarsconcert 2022 
In januari 2020 maakten we kennis met het Orfeo symfonisch orkest, en dat optreden sloeg in als een bom! We 
aarzelden dan ook niet om hen terug te contacteren voor 2021. Jammer genoeg moesten we dat concert 
annuleren, maar we her-programmeren het graag in januari 2022.  

Het programma draait helemaal rond twee van de drie 
‘Weense Klassieken’, Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus 
Mozart. Mozart vervoert ons met zijn opera’s ‘de Toverfluit’ 
en ‘don Giovanni’: het orkest speelt de ouvertures en diverse 
aria’s. Van Haydn krijgen we het concerto in Es voor trompet 
en de symfonie ‘La Passione’ te horen. Dirigent: Rik 
Ghesquière Solisten: Alfonso González Barquín 
(toptrompettist!), Koen Vereertbrugghen (tenor), Noa Vanden 
Broucke (mezzosopraan) Presentatie: Vincent Verelst  
Datum en uur: maandag 24 januari 2022, om 14.30 u . Waar: 

Koningin Elisabethzaal, Koningin Astridplein 26 Antwerpen Prijs: OKRA-leden 28,00 EUR, niet-leden 38,00 EUR. 
Inschrijven bij Myriam. 

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

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

Graag  6 euro ter plaatse te betalen! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kerstmaaltijd dinsdag 21 december 2022 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Prijs: 30 euro voor leden Okra Ranst en 40 euro voor niet-leden Okra Ranst rekeningnummer:  
BE41 9734 0214 0210  met vermelding kerstfeest + na(a)m(en) 
Cash betaald aan contactpersoon: ………………. 

 

 

 

 


