Mei 2019
Meimaand
al eens durven
stilstaan bij de kapelletjes
langs onze eigen weg …

Agenda toekomstige activiteiten:
Woensdag 1 mei
Vrijdag 3 mei
Dinsdag 7 mei
Zondag 19 mei
Dinsdag 21 mei
Woendag 22 mei
Vrijdag 31 mei

Spellennamiddag
Computerforum
Squaredans
Over-LEEF-Tocht
Koffie/Bingo/Biljart
Opfrissing Wegcode
Dagelijks Bestuur

Dinsdag 20 maart
Squaredans
Okra koffie / ledenbijeenkomst
Woensdag 7 maart
Spellennamiddag
Op dinsdag 21 Mei komen wij vanaf 13.30 u. met zijn allen weerDinsdag
samen in
ons
lokaal
voor
een
gezellige
babbel. Wij kunnen
3 april
Lentefeest
ook biljarten of kaarten en natuurlijk wordt er ook bingo gespeeld. Rond 16 uur vergasten wij ons op lekkere pistoletjes en
een koffiekoek. De koffie daarbij is uiteraard gratis. Rond 17 u. sluiten wij de namiddag af. De deelnameprijs is zoals
gewoonlijk slechts 5 €.
Over-LEEF-Tocht
Op zondag 19 Mei kunnen wij met zijn allen, individueel of in groep, gaan wandelen of fietsen ten voordele van VZW LEEF,
aan de Herentalsebaan te Ranst. Er is ook randanimatie voorzien op het LEEF-domein. In ons lokaal aan de Valkenlaan zal er
tevens een controlepost voorzien worden vanaf 9 u. De sportievelingen kunnen daar een stempel krijgen en wat uitrusten
bij een drankje. Ons lokaal blijft geopend zolang de controlepost aanwezig is.
Spelnamiddagen
Momenteel hebben wij een spelnamiddag op de eerste woensdag van de maand van 14-17 u. Enkele leden hebben
gevraagd of dit ook op andere dagen mogelijk is. Op volgende dagen is er steeds een verantwoordelijke aanwezig in het
lokaal. Er zijn dan telkens wel andere aciviteiten gaande, maar vrienden die daar dan willen samenkomen om een spelletje
te spelen of wat bij te praten, zijn hartelijk welkom.
Tijdens de petanque : elke maandag en donderdag van 13-17 u.
Tijdens de biljart en crea : elke dinsdag van 13-17 u.
Spreek liefst onderling af wanneer u van deze dagen gebruik wilt maken. Zo komt u niet voor de verrassing te staan dat u
daar alleen zou staan.
Opfrissing wegcode – verkeer
Op initiatief van de S.A.R. (seniorenadviesraad) zal de politie van Ranst een PowerPoint demonstratie geven over de recente
aanpassingen en veranderingen van de verkeerswetgeving. Dit gaat door in de polyvalente zaal te Broechem op woensdag
22 Mei vanaf 13.30 u. De aandacht zal vooral gericht zijn op de zwakke weggebruikers (fietsers en voetgangers). Kom uw
kennis van de wegcode dus even opfrissen en stel de vragen waarmee u in uw hoofd zit.
Allen daarheen. De deelname is gratis.

Vergadering Dagelijks Bestuursteam
Op vrijdag 31 mei : vergadering dagelijks bestuursteam van 09.30 tot 12.00 u. in ons lokaal.
Spellennamiddag
De volgende spellennamiddag gaat door op woensdag 1 mei. Wil je rummicubben, scrabbelen, kaarten, biljarten, gewoon
babbelen of een lekkere koffiefilter drinken? Wil je daarover nog meer weten, bel dan Coleta De Cock: 03/353 32 76.
OKRA Ranst Squaredans voor senioren
Na een wat rommelige squaredansavond vorige dinsdag, het winderige weer zat er voor iets tussen, spreken we een
volgende keer af op dinsdag 7 mei, we vonden geen eerdere passende datum. We hopen dan ook dat op die dinsdag in mei
iedereen present is !
Computerforum.
Onze volgende bijeenkomst plannen we op vrijdag 3 mei in ons lokaal om 10.00 u. Alle OKRA leden van Ranst kunnen ook
steeds 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 en donderdag gefietst wordt ! Kijk
regelmatig op de website van OKRA Ranst.
Daar vind je een volledig overzicht van activiteiten en verantwoordelijken.
Voor de cultuurliefhebbers
Okra organiseert in het najaar een concert. De datum hiervan is al geweten, de prijs nog niet (die volgt zo gauw gekend ).
Op dinsdag 22/10/2019 vullen we opnieuw De Singel! Op het programma: “Mei ‘68: Congratulations!” Amaryllis
Temmerman en John Terra coveren in deze matineevoorstelling tal van nummers uit eind jaren zestig en begin jaren 70. Ze
graven hiervoor in een goudmijn van bekende en soms ook wel vergeten hits. De liedjes worden doorweven met anekdotes,
beelden en verhalen uit deze woelige periode. Eddy Temmerman is de verteller van dienst.
Noteer dus alvast in de agenda! Voor de geïnteresseerden: geef alvast je naam op aan Myriam.
Autoluwe zondag
Op 22 September wil de gemeente Ranst een autoluwe zondag organiseren.
Daarom wordt er aan de bevolking gevraagd welke straat in aanmerking kan komen om autoluw te maken, of helemaal
afgesloten te worden (bv :als een speelstraat…) Waar kan men eventueel iets op straat organiseren (bv : een buurtfeest of
straat BBQ… ). Om de gemeentediensten toe te laten om dit in goede banen te leiden, wordt gevraagd om dit zo vlug
mogelijk langs de gemeentelijke communicatiedienst (communicatie@ranst.be) te laten weten, ook in verband met tijdige
organisatie en eventueel te leveren materiaal.
Ons lokaal is bezet op volgende data:
Zat 04.05 : verhuurd Zon 12.05 : verhuurd
Ma 27.05 : Vergadering S.A.R. om 09.30 u.

Zat 18.05 : verhuurd Zon 19.05 : VZW Leef Zon 26.05 : verhuurd
Vrij 31.05 : Vergadering DB om 09.30 u.

Nuttige Tel Nr/GSM/E-MAIL
Jos Van Loy
M-Louise Verhaegen 03/475.03.14
De Cock Coleta
03/353.32.76
Deproost Walter
03/485.59.69
Bogaerts Myriam
03/290.65.37
Clerckx Peter
03/457.58.61
Luce Gevers
03/485.55.73
Leo Beeckx

0474/566.783
0476/243.624
0496/417.786
0476/318.808
0477/805.337
0484/356.087
0485/65.56.08
0497/40.61.59

vanloyj@gmail.com
marie-louise.verhaegen@telenet.be
jorisrymen@gmail.com
walter.deproost@telenet.be
myriam2a@hotmail.com
peterclerckx45@gmail.com
luce.gevers@telenet.be
leo.beeckx@scarlet.be

Bankrekening BE6 2 973 0 53 20 72 61 van O kra Trefpunt Ranst, 25 20 Ranst
Opgelet: lidgelden en spor tverz eke ring op BE32 9731 1038 2802 tnv OKRA trefpunt Ranst

