
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni is voor ons de Hoopmaand ! 
De andere benamingen voor de maand juni zijn ook mooi: zomermaand, rozenmaand, weidemaand. In 
juni begint reeds de meteorologische zomer met de langste dag van het jaar. In de Skandinavische landen 
worden dan de grote zomerwendevuren onstoken en wordt er uitbundig feest gevierd. Voor ons hier zal 
de maand juni de maand zijn dat we het meeste van de covidellende eindelijk achter ons kunnen laten. 
We doen dit echter voorzichtig, met vooral veel respect voor onze medemensen. We kennen allemaal 
wel vrienden rondom ons die het in de voorbije maanden extra moeilijk hadden door familieleden of 
kennissen die ernstig ziek werden of ontvielen. Steek hen zeker mee een hart onder de riem, een klein 
gebaar of moedgevend woordje doen wonderen ! We hopen jullie allemaal weldra in ons warm trefpunt 
te kunnen begroeten ! 

Jullie OKRA bestuur 
 
Activiteiten Maand juni 
Stilaan begint er nu toch meer te gaan kunnen, zelfs beperkt binnen in het lokaal ! De bridgers gaan al zeker van start, wij 
volgen op de voet de berichtgeving terzake over wat mogelijk wordt, vooral ook wat ‘onze baas’, de OKRA regio 
Antwerpen, hierin te zeggen heeft. Het is de regio die o.a. op vlak van verzekeringen voor de trefpuntwerkingen 
verantwoordelijk is. De richtlijnen van de OKRA regio Antwerpen zijn zeker aan de voorzichtige kant, voor hen verandert er 
niets tot 9 juni, de dag dat er van staatswege verdere versoepelingen worden aangekondigd. 
 
Voor ons OKRA trefpunt Ranst blijft dus alvast tot 9 juni het volgende gelden: 

• De deelwerkingen die buiten kunnen doorgaan doen dat met groepen van maximaal 10 personen. De toiletten 
zijn dan geopend. 

• Ons terras zal bij goed weer toegankelijk zijn onder verantwoordelijkheid van de organiserende deelwerking. We 
denken hier aan fietsen, petanque, spellennamiddag, kaartclub, ook hobby- en handwerkclub ! 

• Per tafeltje maximaal 4 personen. Telkens neemt iemand van de deelwerking de verantwoordelijkheid voor het 
zetten en opruimen van stoelen en tafeltjes, bediening aan tafel zoals voorgeschreven.  

• Drank mag niet zelf afgehaald worden aan de toog. Naar de toog mag enkel gegaan worden om af te rekenen 
(mondmasker, handhygiëne). 

Wij houden jullie onmiddellijk op de hoogte langs jullie contaktpersonen en/of de verantwoordelijken voor de 
deelwerkingen indien er verder versoepelingen zijn. Nog efkes geduld !Op 
deze manier menen we maximaal tegemoet te kunnen komen én aan de 
groeiende druk van onze leden om ‘samen te zijn’ én aan de ons door de 
instanties opgelegde maatregelen. We rekenen op jullie allemaal !   

Spellennamiddag 
We zijn vast van plan om, als de weer- en andere goden dit toelaten, op 
de woensdagnamiddagen vanaf 14.00 h. op ons gezellig OKRA terras 
dingen te doen die we graag doen : spelleke / kaartje / koffietje / 
babbeltje .... We zijn in volle vaart met 8 enthousiastelingen gestart op 
woensdag 12 mei ! We doen voort! Alle verdere info bij Coleta 
0456/295.533 . 
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Petanque 
Er wordt gespeeld op maandag -en donderdagnamiddag vanaf 13.30 h. Graag aanwezig om 13.20 h. voor verdeling van de 
terreinen. Zolang we de administratie niet in het lokaal kunnen afhandelen, kan er niks gebeuren voor clubklassement of 
wedstrijden. Zo zal het uitnodigingstornooi voor tripletten, normaal voorzien op 12 juni, dit jaar ook niet kunnen 
doorgaan. Maar er is ook goed nieuws de competitie voor doubletten gaat wel terug van start ! Eddy maakte alvast een 
kalender op in overleg met de andere deelnemers. Voor ons zijn dit Mortsel, Schoten, Reet, Wuustwezel en uiteraard 
wijzelf van onze mooie club van trefpunt Ranst ! Alle verdere info bij Ingrid 0484/952.811 . 
 
Onze plezierfietsers 
Binnen de beperkingen die ons worden opgelegd door Tante Corona zijn we toch alweer enkele weken aan 't trappen. 
Niet "doortrappen" want: eerst in groepen van maximum 10, telkens met wat afstand ertussen en met eigen drankjes in 
de zadeltas. Dan alweer met een grotere groep, met bezoek aan kille terrassen met warme dranken. Ieder had al grote 
fietshonger. De Plezierfietsers waren in mei telkens met 15 tot 20 trappers .Maar nu krijgen we zicht op (bijna) normale 
tochtjes.... 

Van in oktober/november van vorig jaar planden we onze grote fietsvakantie van 7 tot 11 juni 2021. Blijkbaar was dat 
een goeie gok. Nog enkele dagen en we trekken er op uit naar het landelijke Lo-Reninge in de Westhoek. Heb je al 
voldoende sap in de benen om het vlakke land (en de bijhorende bries) te ontdekken? Gedurende die week wordt er 
alweer "versoepeld" en zullen we, hopelijk, vanaf de derde dag, zelfs binnen mogen bij hard getroffen horeca's. 

Plezierfietsers die niet inschreven voor het verblijf in De Oude Abdij in Lo laten we niet in de steek. Onze Gust zal op 
jullie wachten aan het lokaal op dinsdag 8 juni om een normale namiddagtocht te leiden. Volgende dinsdagen, dus vanaf 
16/06 fietsen de Plezierfietsers met z'n allen weer elke week verder in groep. 
Oef. 

 
Ons eerder traditioneel gezellig naaikransje van de dinsdagnamiddag krijgt een nieuwe, meer ‘ladingdekkende’ naam : 
Hobby- en Handwerkclub. Alle mensen die van kleine creatieve werkjes houden zullen er hun gading vinden. De uren 
werden lichtjes gewijzigd : elke dinsdag van 13 – 16 u. Alle info bij Francine Swinkels 0470/279.529 ! Of kom gewoon eens 
kennismaken bij een tasje koffie zovlug de covid beperkingen opgeheven worden ! Leg alvast een knoop in jullie zakdoek! 

Initiatie bridge. 
Om het bridgen bij meerdere Okra trefpunten bekend te maken willen we op lokaal niveau in de regio 
Antwerpen een kennismaking met bridge organiseren. Dit is een PowerPoint presentatie van ‘wat’ en 
‘hoe’ bridge wordt gespeeld. Vele mensen hebben mogelijk een verkeerd idee omtrent bridge en 
denken dat dit heel moeilijk is. Integendeel, wie reeds ervaring heeft met andere kaartspellen als 
‘Boomke Wies’, ‘Wiezen’ of ‘Kleurenwies’, kan na 10 lessen plaats nemen aan de bridgetafel. Deze 

kennismaking, die vorig jaar in juni 2020 niet kon doorgaan wegens corona, wordt nu verplaatst en gratis georganiseerd in 
het lokaal van Okra trefpunt Ranst, Valkenlaan 1 te Ranst, op woensdag 9 juni 2021 van 14 tot 16 u. Bestuursleden of 
geïnteresseerde leden uit andere trefpunten en ook onze eigen leden van Ranst worden hierbij uitgenodigd. Graag wel op 
voorhand aankondigen via GSM op 0476/31 88 08 of email aan walter.deproost@telenet.be, graag ten laatste tegen 
maandag 31 mei, zodat we alle kandidaten tijdig een definitieve bevestiging kunnen sturen. En je zal ervaren dat bridgen 
niet zo moeilijk is. 

 

 

 

 

 

 

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 
Luce Gevers  03/485.55.73  0485/65.56.08 luce.gevers@telenet.be 
Leo Beeckx                                 0497/40.61.59     leo.beeckx@scarlet.be 

 

Bankrekening    BE62 9730 5320 7261 van Okra Trefpunt Ranst,  2520 Ranst  
Opgelet: l idgelden en sportverzekering op BE10 9734 0213 9604 van OKRA trefpunt Ranst 

 

NIEUWE REKENINGNUMMERS ! 
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