
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 et nieuwe werkjaar komt op snelheid, de talrijke 
drankjes verteerd, het verheugt ons om hier en 

daar nieuwe gezichten bij onze OKRA Ranst te mogen 
begroeten. De maand februari is de kortste van het jaar, ze 
wordt ook wel ‘sprokkelmaand’ genoemd. Wisten jullie dat 
dit niets met houtsprokkelen te maken heeft ? Onze 
deelwerkingen bieden voor elk wat wils, maak je vrienden 
en kennissen enthousiast, laat ze kennis maken met onze 
unieke familiale sfeer. Woorden wekken maar voorbeelden 
trekken, dus breng ze mee! 

 

 

Worstenbrood en Appelbollen op dinsdag 19 februari ! 
Op onze maandelijkse koffie, waar er natuurlijk ook weer bingo, kaarten en biljart op het menu staan, eten we 
vandaag in plaats van de traditionele pistolets, de keuze uit worstenbrood en/of appelbol. Als bijdrage vragen 
we 5 €, jullie moeten wel aanmelden en kiezen met het formuliertje onderaan dit blaadje. Dit formuliertje 
bezorg je ofwel aan Myriam, ofwel in het lokaal, ofwel in onze brievenbus aan de straat. 
Ook zal vanaf nu de bijdrage voor de maandelijkse koffie en pistolets ook 5 € bedragen in plaats van de 
vroegere 4 €. Alle prijzen stijgen nu eenmaal, en een briefje van 5 € betaalt gemakkelijker ! 

Spellennamiddag 
De volgende spellennamiddagen gaat door op woensdag 6 februari . 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. 

Valentijn ! 
We vergeten onze Valentijntjes niet in de bloemetjes te zetten ! Onze petanquers hebben alvast op 
donderdag 14 februari hun jaarlijks Valentijntornooi en onze bridgers op woensdag 13 februari hun 
Valentijnsbridge waar de dames uitnodigen ! 

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 19 februari . Kijk ook eens op onze website . Breng vrienden en kennissen mee, we proberen aan 
minstens 3 squares te geraken, dus meer dan 24 dansers !  

Vergadering Dagelijks Bestuursteam 
Op vrijdag 22 februari : vergadering dagelijks bestuursteam van 09.30 tot 12.00 u. in ons lokaal.  
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   Februari 2019  

Agenda toekomstige activiteiten: 
Woensdag 6 februari Spellennamiddag 
Woensdag 13 februari Bridge Valentijnstornooi 
Donderdag 14 februari Petanque Valentijn 
Donderdag 21 februari Computerforum 
Dinsdag 19 februari Koffie/Worstenbrood 
Dinsdag 19 februari Squaredans 
Vrijdag 22 februari Dagelijks bestuursteam 
 
 

http://www.zonlicht.net/OkraRanst/SquareDance/OKRA%20Ranst%20Square%20Dance.html


Computerforum. 
Onze volgende bijeenkomst plannen we op donderdag 21 februari in ons lokaal om 10.00 u. De formule van 
de laatste keren slaat aan: 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. 

Info voor de cultuurliefhebbers 
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 de niet-leden 36€ .  
Ook hiervoor kan al ingeschreven worden bij Myriam en dit ten laatste op 5 februari 2019. 

DE PLEZIERFIETSERS EN HUN FIETSVAKANTIE 10 – 14 JUNI 2019 
Een week voor Kerstmis, temperatuur 9°, droog, een zachte Z-W bries. Ondanks die donkere dagen toch 
alweer 18 Plezierfietsers op het dinsdagappel! Een van de deelnemers vraagt om te stoppen op een gezellige 
plek. Daar wordt voor gezorgd: een kapel onder hoge gotische bomen, een houten tafel en een paar banken. 
Onze weldoenster maakt haar fietstassen leeg en alleman geniet: had je graag een advokaatje? of een 
jenevertje? of liever een citroenjenever? Een blokje kaas? een chippeke? Het wordt allemaal te voorschijn 
getoverd en met veel plezier genoten.  
Wij waren het afgelopen jaar dikwijls met velen op stap, sorry, trap. Zo groeit kameraadschap, dikwijls ook 
tussen mensen die mekaar tevoren in geen leven tegenkwamen maar die dank zij het verenigingsleven 
anderen leerden kennen en waarderen. 
De fietsbelangstelling heeft zich ook bewezen met de 28 inschrijvingen die binnenliepen voor de 
FIETSVAKANTIE VAN 10 tot 14 juni in Limburg. 
Wij komen elk jaar in maart bijeen met de Plezierfietsers om het jaarprogramma uit te werken en vrijwillige 
voorrijders aan te duiden. Dit jaar zullen we op die bijeenkomst ook praktische informatie uitwisselen voor de 
fietsvakantie. Bijvoorbeeld wie rijdt zelf met de auto en eigen fietsen? Wie geeft liever de fiets mee met de 
camionette? We hebben de kans om op voorhand drankbonnen te bestellen, met korting; we doen daarover 
een rondvraag.  

Het is dus van groot belang dat zeker alle deelnemers aan de juni-uitstap aanwezig zullen zijn:  
op dinsdag 5 maart 2019, te 13.00 u, in ons OKRA-lokaal.  

Als het weer het toelaat fietsen we na de vergadering nog even het seizoen in en vanaf dan gaan we elke 
dinsdag weer op trap, onder begeleiding. Ondertussen wordt ook nu gefietst met wie niet bang is van de 
winter; elke dinsdag vanaf 13.30 u vertrekken de liefhebbers aan 't lokaal. Alle info bij Joris Rymen. 

Onze Petanquers  
Ondanks dat we al een paar namiddagen uitgeregend zijn, laten de petanquers het niet aan hun hartje komen. 
Op onze nieuwjaarsreceptie met een  glaasje en een hapje werden als helden van het clubkampioenschap 
2018 gelauwerd : goud voor Verheyen Staf,  zilver voor Geluykens Roger en brons was voor 
Matthysssens  Eddy. Met een warm applaus werden ze gewaardeerd voor hun regelmatige en sportieve inzet. 
Ook hadden we een fijne namiddag met het traditionele worstenbrood en appelbol. 
We doen langs deze weg een oproep aan alle 55plussers, vrouwen en mannen, om eens een balletje te komen 
gooien ! Het is een ideale bewegingssport, goed voor uw concentratie.  We willen hen graag verwelkomen op 
onze 12 mooie terreinen ! Hoe meer volk hoe meer vreugde: elke maandag  en donderdag van 13.15 tot 17.00 
u. 
Ook zijn er de tornooien waar wij jullie graag ontvangen als supporter of speler. 
Een gezond 2019 toegewenst van de petanquers ! Alle info bij Juliette Wilms. 

http://www.zonlicht.net/OkraForum/
http://www.okra.be/page?page=homeranst&orl=2842&


Bridgeclub Okra Ranst 
Nadat onze bridge afdeling reeds meer dan 10 jaar actief was, zijn we sinds september 2018 aangesloten bij 
de Vlaamse Bridge Liga, een overkoepelende organisatie die in Vlaanderen momenteel 106 clubs telt. 
Zodoende staan wij ook in contact met meer dan 5000 bridgers in Vlaanderen en ontvangen van deze 
verschillende verenigingen hun berichten en sturen naar deze clubs ook onze activiteiten en tornooien. 
Wij zijn momenteel met 43 aangesloten Okra-leden, wat toch geen slecht resultaat is. Hiervan zijn 17 leden uit 
Ranst en 26 uit aangrenzende gemeenten. Wekelijks spelen wij twee clubdrives, dat zijn onderlinge tornooien 
op woensdagavond vanaf 19.30 u. en op vrijdagnamiddag vanaf 13.30 u. Onze bridgedrives zijn eerder 
recreatief dan competitief en wij vragen aan de deelnemende leden slechts één Euro als deelname per 
bridgemoment, waarmee wij jaarlijks een aantal gratis activiteiten organiseren als worstenbrood, paaseieren, 
speculaas voor sinterklaas en reducties bij andere activiteiten.  
We vinden het wel bedroevend dat we zo weinig nieuwkomers uit onze 
eigen rangen mogen verwelkomen. Bridge is natuurlijk wel een spel waar je 
niet onvoorbereid kan aan deelnemen omdat je eerst de spelregels moet 
leren, maar iemand die gewend is van kaartspellen als wiezen, boomke wies 
e.a. te spelen zal ook snel met bridgen vertrouwd zijn. Misschien kunnen we 
in de toekomst toch nieuwe leden aantrekken. En als daar kans toe is, zullen 
we in het najaar misschien eens een nieuwe cursus moeten organiseren. 
Laat maar horen wie er interesse heeft. Alle info bij Walter Deproost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijvingsstrook Worstenbrood/Appelbollen 

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

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

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

Ik zal eten (aankruisen) :     O 1 worstenbrood en 1 appelbol 

    O   ofwel 2 worstenbroden 

    O   ofwel 2 appelbollen 

Ik betaal 5 € ter plaatse 

 

 
 
 

 

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 

 

Nuttige Tel Nr/GSM/E-MAIL  

Jos Van Loy                                               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 

Leo Beeckx                                 0497/406.159      leo.beeckx@scarlet.be 
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ACADEMIE VOORKEMPEN   

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

Onze Voordrachten   
 
De Goede Manieren Show  
Donderdag 14 februari 2019 
Brigitte Balfoort, auteur, blogger en spreker over hedendaagse sociale en zakelijke etiquette. 
Weet iemand nog hoe het hoort? Veel ouderwetse etiquetteregels hebben afgedaan, zoveel is zeker. Maar hoe 
moet je je gedragen in deze digitale postmoderne jungle? Journaliste en royaltywatcher Brigitte Balfoort werd 
gecertificeerd etiquetteconsultant van Minding Manners, de bekendste etiquetteschool van Europa. Tijdens haar 
humoristische causerie maakt ze ook u wegwijs in de wereld van de goede manieren… Want ja, die hebben nog 
zin, meer dan ooit zelfs. 

 

Nemen robots het over in de geneeskunde? 
Donderdag 28 februari 2019 
Jos Vander Sloten, Prof. Dr. ir. 
Computers zijn in onze moderne samenleving overal aanwezig. In de geneeskunde is dat niet anders. 
Computers ondersteunen de diagnose van ziektes, helpen bij de voorbereiding en de planning van een operatie, 
en sturen zelfs robots aan die de chirurg helpen bij een operatie. In deze voordracht wordt uitgelegd en 
aangetoond dat de patiënt geen angst hoeft te hebben voor deze technologische vernieuwingen in de 
gezondheidszorg: de chirurg wordt niet vervangen door een robot.  

 

 

 

 

 


