
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Woordje van de voorzitter 
Het Okra bestuur wenst u een veilig en gezellig 2022, 
met een evenwichtig samen leven met het virus, zoals 
wij dat nu kennen. Twee jaar lang heeft het onze 
veerkracht niet aangetast, laat dat in het nieuwe 2022 
dus ook niet gebeuren. Wij hadden gehoopt op een 
hechte, warme Kerst met veel knuffels. Een Kerst die 
toch wat troost zou bieden. Maar nu moesten wij weer 
afstand houden, bang zijn om iemand anders ziek te 
maken of toch weer thuisblijven, voor alle veiligheid. 

Na heel wat ‘turbulenties’ krijgen we nu met de coronabarometer een duidelijker 
zicht op wat terug kan en mag. Dus heel wat van onze activiteiten worden terug 
‘normaal’ ! We nemen wel de verplichtingen in acht. 
We moeten oppassen dat we ‘door het bos de bomen niet meer zien’. Aangespoord 
door sommige belangengroepen wordt er in de media twijfel gezaaid over de ware 

toedracht van de dingen, zo ook over de effectiviteit van inentingen.  
In de loop van het 'ambetant' jaar 2021 heeft jullie bestuur toch niet stil gezeten. Zo hebben wij voor de 
biljartclub een elektronisch telraam kunnen aanschaffen. Een dartsblok met pijltjes werd aan de muur bevestigd 
in de zaal. In de toekomst kunnen wij hierop oefenen en misschien wel een clubje oprichten en spelen tegen 
anderen. Ook hebben wij ervoor gezorgd dat de verschillende glazen, die overal verspreid stonden in de kasten, 
nu netjes zijn opgeborgen in daartoe bestemde bakken op een rek in het magazijn. 
Ik hoop dat onze maandelijkse koffies voortaan kunnen doorgaan zonder ons zorgen te hoeven maken. Wij gaan 
er voor zorgen dat er af en toe toch wel een 'specialleke' aan te pas zal komen. 
Door deze verschillende aankopen, en tevens gedeeltelijk stil te liggen, zijn onze inkomsten wel wat gezakt. De 
enige inkomst is deze van de kantine. In de eerstvolgende bijeenkomst (koffie 15 feb) zal u het financieel verslag 
worden voorgedragen. Wij hopen op een grote opkomst, indien er weer geen hindernissen opduiken. 
Worstenbrood en appelbol staan op het menu. 

Jos Van Loy 
 
Vergaderingen  
Dagelijks Bestuur : op vrijdag  25 februari 09.30 – 12.00 u. in ons lokaal  
Statutaire vergadering gaat door samen met de koffienamiddag van dinsdag 15 februari 
 
Verhuringen 
Het lokaal is verhuurd op het weekend van 5-6 februari 
 

 

   Februari 2022 

Agenda toekomstige activiteiten: 
Woe 2 feb Spellennamiddag 
Di 8 feb  Squaredans 
Vrij 11 feb Computerforum 
Di 15 feb Statutaire Vergadering / Receptie  
                             Koffie-Bingo-Worstenbrood-Appelbol 
Woe 16 feb Spellennamiddag 
Vrij 25 feb Dagelijks bestuur 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag 15 februari 2022 om 13.30 u.: Nieuwjaarsdrink – Statutaire vergadering – Worstenbrood/Appelbol 

 Op de eerste bijeenkomst in dit nieuwe jaar zullen we de schade van de maand januari 
proberen goed te maken en trakteren we met een “Nieuwjaarsdrink”! 
Je krijgt ook het “Financieel overzicht” van het voorbije jaar 2021 en rond 16 u. 
serveren we naar jaarlijkse gewoonte 2 stuks worstenbrood en/of appelbol per 
persoon.  
Inschrijven en je keuze doorgeven is uiteraard noodzakelijk vóór 8 februari 2022.  

Je kan dit doen door je aanwezigheid te melden en je bestelling door te geven aan je contactpersoon met 
onderstaand strookje (zie einde info-nieuws). Welkom! 
Prijs: 6 euro per persoon en er wordt ter plaatse afgerekend. 

Spellennamiddag 
 Ondanks corona hadden we in 2021 toch enkele deugddoende spelmomenten. Vermits 
we vanaf januari volgens ‘de barometer’ werken, plannen we voor februari de 
spelnamiddagen gewoon in op woensdagen 2 en 16 februari. 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 !  
Na het petanquespel van maandag en donderdag kan er altijd gekaart worden tot 18 h. 

 
Biljart 
We spelen elke dinsdagnamiddag vanaf 13.30 u. Meer 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. Wie wil  
hier iets rond organiseren ? Geef ons een seintje ! Veel pijltjepikplezier ! 

Squaredans 
We mikken op dinsdagavond 8 februari om nog eens veilig bijeen te komen. Indien covid 
toch weer verstrengt, laten we dat dadeljk weten ... 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. 
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Computerforum 
We plannen onze volgende bijeenkomst op vrijdag 11 februari om 10.00 u. in ons lokaal. Op de 
agenda staat al  zeker een uitvoerig vergelijk van de online opslagdiensten (iCloud enzo). Als 
jullie nog dingen willen bespreken, graag mailtje vooraf (pcforum@okraranst.be), dan kunnen 
we dat al eens bekijken! 
 
Plezierfietsernieuws Februari 2022 
Dit is de eerste winter dat er duchtig wordt gefietst onder begeleiding. We hebben telkens zowel een 
voorvrouw/man die de tocht goed voorbereidt, als een signaalman die ons over risicoplaatsen loodst. 

De laatste dinsdag voor we deze woorden schreven waren we onderweg met 18 
doortrappers. (En dat in putteke winter!) Zoals gebruikelijk in de wintermaanden beperkten 
we ons tot een totaal van 25 km. Om de versperring van boeman corona te omzeilen gaan 
we nergens meer binnen voor een drankje. Oplossing: dan de ene dan de andere van de 
deelnemers zorgt voor een versterkende grote vingerhoed (of twee) gevuld met een goed 
neuswarmertje zoals Porto, Ouwe Klare, Advokaat... natuurlijk niet allemaal te samen. Op 
die manier komen we met plezier(-fietsers) de winter door. 

 Wie wil meefietsen met deze creatieve troep blijft welkom: elke dinsdag aan het OKRA lokaal, we vertrekken te 
13.30 u stipt.  Wel even opletten voor dinsdag 15 februari. Er wordt dan niet begeleid gefietst want we zijn met 
z'n allen uitgenodigd op de zogenaamde statutaire vergadering-met-staartje. Zie elders in deze mededelingen. 

Tot binnenkort, electriciens en natuurlijke fietsers! 

Cultuur  Belangrijke wijzigingen i.v.m. cultuur !!! 

Er is al heel wat over en weer gecommuniceerd en verschoven wat betreft geplande voorstellingen. 
Er zijn nu nieuwe data vastgelegd. 
De musical “Sound of music” heeft als nieuwe datum donderdag 31 maart. Voor de zekerheid vraag ik dat 
iedereen die hiervoor al eerder inschreef dit ten laatste 1 maart wil bevestigen. De tickets die al uitgedeeld 
werden mogen vernietigd worden want er zullen er nieuwe verdeeld worden. Wie nog geen tickets bestelde 
heeft dus kans om alsnog in te schrijven (prijs is 28€).    
OPGELET: DEZE VOORSTELLING IS ENKEL VOOR OKRA-LEDEN! 
Het nieuwjaarsconcert wordt een lenteconcert en gaat door op dinsdag 12 april.  Dit wordt, uiteraard, een 
aangepast programma met een vleugje lente.  Ook hiervoor is de uiterste inschrijvingsdatum 1 maart.  (prijzen 
lid 28€, niet-lid 38€). 
De eerder aangekondigde operette “der Zarewitsch” wordt voorlopig geannuleerd. Er bestaat een kans dat deze 
nog gepland wordt voor 2023. 
Zeker wil ik nog meegeven dat op het moment van deze geplande voorstellingen de geldende covid-
maatregelen van kracht blijven, dus zeker mondmasker en covid safe ticket bijhebben. Ik hoop ten zeerste dat 
corona eindelijk stopt met overal stokken in de weg ( en in de neus) te steken zodat we tenminste op een 
comfortabele, geruste manier kunnen genieten van deze culturele evenementen. Ik probeer ook bij eventuele 
wijzigingen iedereen hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte te brengen. 
Voor het nieuwjaars/lenteconcert zijn er nog geen kaarten betaald of verdeeld, voor de Sound of Music mogen 
de verdeelde tickets teniet gedaan worden omdat er nieuwe komen, wie niet kan op de nieuwe datum wordt 
terugbetaald. 
Wie graag nog meer inlichtingen wil of wil (her) inschrijven graag contact opnemen met Myriam. 

 

 

 

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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Het ludieke toneelspel voor en door senioren van 
‘De Letterhoutemse Toneelgroep’ over Bewegen 
Op Verwijzing laat je op een humoristische manier 
zien hoe je langer kan genieten door meer te 
bewegen. Want ouder worden én bewegen gaan 
perfect samen. Praktisch:  
Wanneer: donderdag 24 februari 2022 
Beginuur: 14.30 uur 
Waar: GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 
Ranst 

Duur: 50 minuten zonder pauze  

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht via 
www.ranst.be/toneel24feb of telefonisch 03 385 
38 88. 

 
Het Hulpfonds Chilumba organiseert de eerste zondag van februari een heerlijk corona-proof ontbijt 

 
WAT? 
Je kan kiezen uit drie formules : 

Genietersontbijt aan € 18 p..p. 
Zondagontbijt aan € 12 p.p. 
Kinderontbijt  aan € 8 p.p. 
WANNEER? 
Zondag 6 februari 2022 
HOE LAAT? 
8u - 12u 
 

WAAR? 
Het ophalen van de ontbijtmanden kan op verschillende plaatsen. (Ranst, Kapellen, Schoten en Wijnegem) 
Wil je graag onze school steunen en genieten van een lekker ontbijt? Bestellen kan tot 29 januari 2022. 
Schrijf je dan snel in via deze link: http://bit.do/Chilontbijt 
U kan ook bestellen via onze website : www.hulpfonds-chilumba.be < Activiteiten 

De opbrengst gaat integraal naar onze school in Chilumba.  
Wij en de leerlingen van de Happy School willen jullie alvast enorm bedanken!  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deelnamestrook     Statutaire vergadering – Worstenbrood/Appelbol 

Ik ben aanwezig op dinsdag 15 februari 2022 om 13.30 u. 

 

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

 

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

 

Graag  6 euro ter plaatse te betalen! 

 

http://www.ranst.be/toneel24feb
http://bit.do/Chilontbijt
http://www.hulpfonds-chilumba.be/

