
   

Agenda toekomstige activiteiten 
           
Woensdag 2 maart:  Spelnamiddag 14.00 u.                                                                                     
Dinsdag 15 maart:  Koffienamiddag met gebak en Bingo 14.00 u.  
Woensdag 16 maart:  Spelnamiddag 14.00 u. 
Vrijdag 25 maart:  Vergadering dagelijks bestuur 9.30 u. 
Donderdag 31 maart:  Petanque clubkampioenschap 12.30 u. 
Dinsdag 5 april:  Vergadering groot bestuur 10.00 u. 
Dinsdag 12 april:  Lentefeest 13.00 u. 
       
     

SPELLENNAMIDDAGEN maart 2022 
De laatste spellennamiddag kwamen 19 deelnemers hun vaardigheden aanscherpen. Er wordt 
duchtig ge-rummycubd en een overwinning wordt telkens beloond met een serenade op 
mondharmonica! 
Volgende "vrije spellen" gaan door op 2 en 16 maart van 14.00 tot 17.00 u. Kom je eens langs? 
 
Koffienamiddag/Praatcafé 15 maart   14.00 u. 
In maart nemen we weer even de eerdere formule aan van koffie met gebak en dit weer voor de zeer 
democratische prijs van € 3. Ook onze bingokaartjes halen we dan weer uit de kast. 

 
Petanque 
Op 14 februari 2022 vierden we Valentijn met een kleine attentie. Onze aanwezige petanquespelers 

ontvingen een zakje met dextrose snoepjes in de vorm van een ❤. 
 
Op donderdag 31 maart houden wij ons clubkampioenschap. We starten om 13.00 u stipt. Iedereen 
die wil meedoen, graag aanwezig zijn ten laatste om 12.30 u voor de verdeling van de terreinen en 
lotingen van de tegenstrevers. In de late namiddag weten we dan wie de opvolger wordt van 
Vic Verwerft. 
 
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 95 28 11.  Nieuwe spelers meer dan welkom !  
 
Na het petanque-spel  kan er altijd gekaart worden tot 18.00 u. 
 
Biljart en/of Darts 
We spelen elke dinsdagnamiddag van 13.30 u. Inlichtingen bij Jos 0474 56 67 83. 
 
Hobby- en handwerkclub 
Alle mensen die van creatieve werkjes houden… Welkom elke dinsdag van 13.00 u tot 16.00 u. 
Inlichtingen bij Francine 0470 27 95 29. 
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Squaredans 
Door een zeer spijtige, ongelukkige val, heeft Leo zijn dijbeen gebroken en zal een tijd lang moeten 
revalideren. Squaredansen wordt dus uitgesteld tot…. ? 
Van harte veel beterschap, Leo! 
 
Bridge 

Onze wekelijkse activiteiten blijven onveranderd: woensdagavond starten we om 19.00 u. zodat we 
ten laatste om 22.30 u. naar huis keren. Ook op vrijdagnamiddag 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. 
 
FIETSVAKANTIE 6 - 10 juni 2022      
Wij sloten de inschrijvingen af met 41 deelnemers! Iedereen betaalde al minstens het voorschot, de 
hotelkamers liggen vast. 
Alle deelnemers krijgen persoonlijk nog een uitnodiging om het eventuele saldo te betalen  
tegen 20 maart uiterlijk. Mogen we daarop rekenen? 
Het organisatieteam komt nog een paar keren samen om ons verblijf en de fietstochten tot in de 
puntjes voor te bereiden. In het volgende OKRA-magazine (april) doen wij aan allen een oproep voor 
de voorbereidende vergadering, waarbij heel wat praktische info zal gegeven worden. 
Ondertussen kun je best herhaaldelijk deelnemen aan onze fietsnamiddagen, kwestie van goed 
scherp te staan tegen onze fietsvakantie. 
 
De PLEZIERFIETSERS komen altijd samen aan het lokaal om zo 13.30 u stipt te vertrekken. Voor het 
ogenblik fietsen we tussen de 20 en 30 km. Samen met de dagen zullen ook de fietstochten wat 
langer worden, tot maximum 40 km. Geen probleem voor wie elektrisch rijdt en ook wie nog heel 
jong is en een ouderwetse gewone fiets gebruikt kan goed mee met de groep. Welkom bij de 
kanariegele bende! 
 
Lentefeest 
In april, als de paashazen hun assortiment al volop aan het sorteren zijn, is dat voor ons een teken om 
ons voetjes nog eens onder tafel te steken. Dat gaan we dan ook doen op dinsdag 12 april. Een lekker 
menuutje staat ons weer te wachten: aspergesoep, parelhoen in dragonsaus met groentjes en 
kroketjes en als dessert een trio van chocolade. Water naar believen, 2 glaasjes wijn p/p en koffie of 
thee om af te sluiten. Dit alles voor de prijs van € 30 voor de leden, € 40 voor niet-leden. 
Uiteraard is inschrijven noodzakelijk. Dat kan tot ten laatste 2 april met het invulstrookje en betaling 
aan je contactpersoon of door storting op rek.nr  BE41 9734 0214 0210  met vermelding 
 “lentefeest + na(a)m(en)”. Betaald is ingeschreven! 
Welkom vanaf 12.30 u. , de feestmaaltijd start stipt om 13.00 u. Tussendoor animatie van Lady Hill. 
 
Lenteconcert    (uitgesteld nieuwjaarsconcert) 
Dinsdag 12 april 14.30 u. in Koningin Elisabethzaal 
Aan de deelnemers die hiervoor ingeschreven hebben en nog geen betaling deden:  graag uw 
bestelde tickets betalen vóór 15 maart door storting op rek. nr. BE41 9734 0214 0210  met 
vermelding “lenteconcert en aantal personen”. De prijs per ticket is € 28  voor leden en € 38 voor 
niet-leden. 
Inlichtingen bij Myriam 0477 80 53 37 of myriam2a@hotmail.com 
 
 



Vergaderingen 
Dagelijks bestuur: vrijdag 25 maart om 9.30 u.  
Groot bestuur: dinsdag 5 april om 10.00 u.  
Verhuringen 
Okra-lokaal is verhuurd 12 - 13 maart, 19 - 20 maart, 26 - 27 maart 2022 
 
Okra-Academie Voorkempen   (zie Okra magazine februari 2022, nieuws uit regio Antwerpen) 
Adres: Raadzaal Gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven 
 
Donderdag 3 maart 2022:  Voordracht door Gie Goris “Lessen voor solidariteit uit Corona” 
Donderdag 17 maart 2022:  Reisreportage door Guido Vervoort “Noorwegen: feest van de natuur” 
 
Okra-Academie Antwerpen Centrum 
Adres: Auditorium, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 
 
Maandag 7 maart 2022:   Kathleen Hoefnagels “het bijzondere HR-verhaal van de Kringwinkel” 
Maandag 14 maart 2022:  An Hooghe: “Een innemende voordracht over rouw en verlies” 
Maandag 21 maart 2022:  Jos Geysels: “Te grote armoede in een rijke samenleving…” 
 
De voordrachten starten om 14.00 u. en duren uiterlijk tot 16.00 u. 
Inkomprijs per voordracht: 7 euro (okra-lid) en 10 euro (niet-okra-lid). 
Abonnement (5 voordrachten): 30 euro (okra-lid) en 45 euro (niet-okra-lid). 
Abonnementen van voorbije 2 seizoenen zijn geldig! 
Je kan niet op voorhand reserveren. 
 

Kan al eens van pas komen… 
 
Jos Van Loy     0474 56 67 83  vanloyj@gmail.com 
Leo Beeckx     0497 40 61 59  leo.beeckx@scarlet.be 
Myriam Bogaerts    0477 80 53 37  myriam2a@hotmail.com 
Coleta De Cock 03 353 32 76  0456 29 55 33  jorisrymen@gmail.com 
Walter Deproost 03 485 59 69  0476 31 88 08  walter.deproost@telenet.be 
Peter Clerckx  03 457 58 61  0484 35 60 87  peterclerckx45@gmail.com 
Herman Embrechts    0478 55 08 30  hermanembrechtsf@gmail.com 
Luce Gevers  03 485 55 73  0485 65 56 08  luce.gevers@telenet.be 
 

 

 
Deelnamestrook Lentefeest  
IK NEEM DEEL AAN HET LENTEFEEST op dinsdag 12 april 2022 
 
NAAM :--------------------------------------------------------------- en betaal ……………….  euro 
 
NAAM :--------------------------------------------------------------- en betaal ………………   euro 
 
Of storting op rek.nr  BE41 9734 0214 0210  met vermelding “lentefeest + na(a)m(en)”.  
 

Betaald is ingeschreven ! Ten laatste 2 april ! 
 

 


