
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni 
In de maand juni ontvangen we de zomer met 
open armen ! 
Deze maand wordt ook wel de rozenmaand 
genoemd, maar in onze moderne tijd kunnen we 

het gerust de examenmaand 
noemen ! Her en der hoor je ‘ze zitten in 
den blok’! Alle respekt voor onze 
studenten, zij zijn onze toekomst ! 
  

Koffienamiddag 21 juni  
Op dinsdag 21 juni hebben we onze volgende ‘OKRA koffienamiddag, met veel gebabbel, 
Bingo, lekkere koffie en weeral een verrassingsgebakje ! Hiervoor hoef je niet op voorhand in 
te schrijven, de 3 € betalen we ter plekke!  
 
Onze kantine... herinnering 
Zoals aangekondigd verhogen onze kantineprijzen vanaf 1 juni ! Als stelregel: overal komt een halve euro bij ! 
Aangepaste prijslijsten zullen uithangen. 

Vergaderingen  
Vergadering Dagelijks Bestuur op vrijdag 17 juni om 09.30 h. 
                                        
Verhuringen 
Het lokaal is niet beschikbaar voor volgende WE's : 
WE 18 – 19 juni  en WE 25 – 26  juni  

Het lokaal is ook niet vrij op maandag 13 juni van 09.30 tot 12.00 h. (seniorenraad) en op woensdag 29 juni van 
09.00 tot 17.00 (vrijwilligersfeest OKRA regio Antwerpen) 

Spellennamiddag  
Onze spelnamiddagen worden goed bezocht, het is er gezellig !  
Kom mee doen op woensdagen 1 en 15 juni vanaf 14 h. 
Voor meer inlichtingen : Coleta 03/353 32 76 .   
  

Te noteren data: 19 juli Koffie    -  30 augustus Zomerfeest – 18 oktober Foodtruck 

 

   Juni 2022 

Agenda toekomstige activiteiten: 
Woe 1 juni Spellennamiddag 
Woe 15 juni Spellennamiddag 
Don 16 juni Busreis Rotterdam 
Vrij 17 juni Vergadering Dagelijks Bestuur 
Zat 18 juni Petanque uitnodigingstornooi 
Di 21 juni Koffienamiddag 
 

 
 
 
 
 



Petanque  
Ons uitnodigingstornooi voor tripletten gaat door op 18 juni 
2022; iedereen is welkom om iets te komen drinken of om een 
broodje of stukje taart te komen eten. We starten al om 11.00 h.  
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 
We stellen vast dat de Darts regelmatig gebruikt worden, tenminste te zien aan de 
‘laterale’ inslagsporen ! Zelfs de chauffage heeft gaatjes ! Probeer juister te mikken, 
niet aan kinderen toelaten aub ! 
Kan er zich iemand ‘opwerpen’ als verantwoordelijke ? Er is budget beschikbaar voor 
verlichting, scorebord enzo. Danke ! 

 
Squaredans 
Vermits onze Squaredansleider nog wat buiten strijd is, kijken we nog altijd de kat uit de 
den boom ..... hopelijk dansen we terug in juli ! 

 
Hobby- en Handwerkclub. 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 ! De uren werden lichtjes gewijzigd : elke 
dinsdag van 13 – 16 u. Alle info bij Francine Swinkels 0470/279.529 !  
 

Cultuur  
Okra Antwerpen kondigt voor de maand november een najaarsconcert aan.  
Verdere info van datum, prijs,…  volgt later.    

Plezierfietsers 
Wij zijn nu in volle zomermodus: elke dinsdag fietsen in groep met samenkomst aan het 
lokaal te 13.30u; deze namiddagtochten  gaan over een 40 km. Nu dinsdag 31 mei hadden 
we onze dagfietstocht, na onze fietsvakantie in Reusel komt er meer nieuws ! Tot 
binnenkort! 

Computerforum 
Door opkomende vakantiedrukte gaan we ten vroegste in juli een volgende keer kunnen samen komen . Jullie 
kunnen altijd al gespreksthema’s aanvragen op pcforum@okraranst.be. 

Bridge 
Op zaterdag 16 juli viert Okra Bridge Ranst haar 20-jarig bestaan, dat reeds in 2020 had moeten plaatsvinden, 
maar omwille van de corona pandemie is uitgesteld. In de namiddag is er natuurlijk een bridgetornooi voor 
onze leden en sympathiserende liefhebbers.  
Aansluitend, om 18 u. is er een uitgebreid koud buffet voor onze leden, maar ook voor andere Okra-leden van 
ons trefpunt Ranst.  
Het koud buffet ziet er als volgt uit : 
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Zalm in korstgebak, Visterrine, Gevuld tomaatje met garnaaltjes, Gevuld eitje, Ham met meloen, Hespenrolletje, 
Paté met uienconfituur, Kip met fruit. Assortiment salades, sausen en brood. 
Als dessert hebben we gekozen voor :  Rijstpap met suiker, Chocolade mouse en Tiramisu. 

Tijdens de maaltijd is er sfeermuziek met DJ en daarna een live 
optreden van de succesvolle Italiaanse zanger Pino Baresi die jullie 
zeker uitnodigt om eens lekker te dansen. Sommigen onder jullie 
herinneren hem misschien nog van zijn optreden op de 
afscheidsviering van Magda Van Tilborg, eerder op dit jaar in ‘Den 
Moor’ te Ranst.  
De prijs voor dit eetfestijn en het optreden van Pino Baresi is 
opzettelijk laag gehouden, namelijk €20 per persoon, graag te storten 
op rekening BE98 9733 7287 3993 van Hulpkas Bridge Ranst met 

vermelding : 20 jaar Bridge Ranst. Hartelijk welkom! 
 

Onze Busreis op 16 juni 2022    Rotterdam:  schitterend, te land, te water, en in de lucht – een buitenkans ! 

Een dam aan de rivier de Rotte…  
Geboorteplaats van Erasmus… 
Bierstad in de Middeleeuwen... 
Rotterdam heeft een rijke geschiedenis, en een welvarende moderne tijd. 

De moderne gebouwen verrezen uit de as van de tweede wereldoorlog 
: meer dan 20 wolkenkrabbers, hoger dan 100 meter, vertonen 
uitzonderlijke architectuur. 
Maar niet alles werd toen plat gebombardeerd : er zijn nog een flink 
aantal historische gebouwen, die kenmerkend zijn voor de welvarende 
vooroorlogse havenstad. 
Kortom, Rotterdam is een schitterende 
stad, die wij gaan bewonderen tijdens 
een korte wandeltocht door het centrum 

(3 km). Ook een vaartocht mag uiteraard niet ontbreken, met uitzicht op de 
imposante skyline van Rotterdam.   
Aan boord eten wij, als lunch, pannenkoeken à volonté, met allerlei beleg, van 
brie en salami tot choco en ananas.  
’s Avonds, tijdens het diner op de Euromast, kijken we vanop 100 meter hoogte 
over de stad en de haven.  
Het menu:  Pastrami van rund, Gebakken Roodbaarsfilet, Appel shortcake met 
sorbetijs. 

Wij vertrekken om 8.30 u. aan de kerk van Ranst, en komen terug tegen 22 u. 
Prijs voor OKRA-Ranst-leden:  € 65  - Prijs voor niet-OKRA-Ranst-leden: € 85 
Dranken bij de lunch en bij het diner zijn inbegrepen, evenals de fooien. 

Gelieve in te schrijven bij Luce Gevers, 03 485 55 73 of 0485 65 56 08  
of via e-mail luce.gevers@telenet.be 
Gelieve te betalen: OKRA Trefpunt Ranst BE41 9734 0214 0210  
met vermelding: uw naam + Rotterdam 

Er zijn slechts 57 plaatsen in de bus. Dus haast U om erbij te zijn ! 

  

 
 

Nog plaatsen vrij ! 
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Regionieuws 

DONDERDAG 23 juni: OKRA-lokaal aan den Boomgaard in Broechem  
Tussen 14u en 17u verwelkomen de vrienden van OKRA Broechem onze baristabus aan hun spiksplinternieuw 
lokaal. Wat is de baristabus ? Is een rijdende ‘koffiebar’ met randanimatie.  
Doel is om op OKRA ter gelegenheid van haar 65 lentes op vele openbare pleinen in Vlaanderen dichter bij 
lokale senioren te brengen.Tot hiertoe een succesverhaal ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIETSGORDELS 2022  

- FIETSGORDEL VOORKEMPEN: Oostmalle  – de Notelaar  – Lierselei 15   -  
dinsdag 30 augustus  

- FIETSGORDEL NOORDERKEMPEN  - Heide-Kapellenbos – parochiezaal Heide  – Statieplein 8 -  
dinsdag 6 september  

 
 

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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