
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Mei is de Bloeimaand 
De maand mei wordt ook wel in onze contreien de Mariamaand genoemd. Spijtig dat mooie tradities 
ook hier stilaan tanen. Het was toch een mooie tijd toen in deze periode her en der door 
buurtgemeenschappen de alomtegenwoordige Mariakapelletjes opgefrist en versierd werden. Ook 
‘onze’ grot aan Zevenbergen is dan een heel stemmige plek om eens met een vriendin of vriend naar 
toe te wandelen, even te verpozen. In deze moeilijke tijd hebben we elk sprankeltje blijdschap in onze 
gedachten broodnodig. ‘Waar men gaat langs Vlaamse wegen ....’ .  
Hiernaast een foto van de Onze Lieve Vrouwekapel aan de Veldstraat. Ze werd in 1887 opgericht door 
de toenmalige Baron de Terwagne. Wisten jullie dat ze dagelijks geopend en onderhouden en versierd 
wordt door ons oud bestuurslid Marie-Louise ? Een afstapje waard ! 
 
Aktiviteiten Maand mei 
Alle binnenaktiviteiten worden 'on hold' gehouden tot einde mei. Het lokaal blijft voorlopig gesloten 
tot einde mei. De buitenaktiviteiten, zoals petanquen, wandelen en fietsen zijn volgens de recentste bepalingen toegelaten 
mits inachtneming van de voorschriften , max in groep van 10 personen, mondmasker en vooral afstand houden. 
Ondanks de zeldzame bemoedigende cijfers en het stijgend aantal vaccinaties blijven we uiterst voorzichtig. Houd jullie 
vooral aan de ‘spelregels’ die de regering ons oplegt, je vindt ze uitgebreid in de media. Volg deze regels en moedig anderen 
aan dit ook te doen.  
Voor ons OKRA trefpunt Ranst gaan we het volgende doen vanaf 8 mei : 

• 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 toegangkelijk zijn vanaf 8 mei 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). 

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 !  

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. 
Alle info bij Ingrid 0484/952.811 . 
 
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 zouden starten op 
woensdag 12 mei ! Alle verdere info bij Coleta 0456/295.533 .  
 
De busreis van OKRA van 17 juni wordt geannuleerd. De organisatoren zijn van oordeel dat er op dat ogenblijk nog teveel 
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beperkingen zullen zijn om deze uitstap leuk te maken. Er zal worden uitgekeken naar een andere datum.  
 
Plezierfietsers weer aan de (pedaal-)slag  
Het is (weer eens) zover:  onze groep "recreatieve" fietsers, bijgenaamd  "Plezierfietsers" komt  weer buiten.  Stof je rijdier en 
jezelf goed af (als dat nog nodig is), geef een druppeltje olie aan alle noodzakelijke onderdelen, trek je gele hesje aan, zet je 
beste glimlach en fietshelm op, zonder maskerade, en je bent klaar om mee te fietsen volgens onze normale kalender.  
Wij fietsen voorlopig nog in groepen van 10, met een beetje tussenafstand. Zoals vroeger: samenkomen aan ons OKRA lokaal 
op dinsdagen, te 13.30 u stipt, voor een halfdaagse tocht van telkens 30 tot 40km, aan een gezapig tempo, met een stop voor 
je (eigen) drankje. Duchtig plassen op voorhand, zolang de Horeca daarmee niet trakteert. 
Ook van dagtochten durven we weer dromen. Wanneer daarvoor een aantal voorwaarden vervuld zijn bvb. Horeca teug 
open voor snacks, zullen we de ons bekende deelnemers daarover berichten.  
Wij hopen op veel sportievelingen, die van de lente willen genieten! 

Fietsvakantie van 7 tot 11 juni 20121  
Het ziet er maar altijd beter uit: na al de mizerie van tante Corona en de chaotische welles-nietes regels van de overheid 
komt Vlaanderen stilaan terug uit zijn bed en steekt de neus weer aan 't raam. 
Wij hebben nooit gewanhoopt dat onze fietsvakantie van dit jaar in 't water zou vallen, integendeel wij geloven vandaag meer 
dan ooit dat we in juni met allen die al in november/december inschreven op vakantie kunnen. Tegen die tijd zullen  bij alle 
deelnemers prikjes gegeven zijn die (ambe-)tante Corona moeten buiten houden. 
Omdat er nog altijd dat tikkeltje onzekerheid achter de hoek loert hebben we tot vandaag enkel het voorschot voor die 
midden-week gevraagd. Hou jullie portemoneeke klaar om kort voor de vakantie nog te betalen. Daartoe willen we met alle 
deelnemers SAMENKOMEN OP WOENSDAG 26 MEI, te 14.00u aan het OKRA-lokaal. Als 't kan zitten we binnen, zoniet op het 
terras. Op deze bijeenkomst krijg je alle info die ons op weg helpt - en het saldo dat je nog moet betalen. 
Komaan, iedereen nu kaarsen branden zodat we zeker zijn dat tante Corona niet weer op bezoek komt.  

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 0470/279529 ! 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. 

Tip PC forum  
Steeds meer alarmerende berichten over ‘fishing’ en ‘pishing’ : gouden (maar harde) raad : open nooit emails waarvan je de 
afzender niet persoonlijk kent of waarvan je normaal geen email ontvangt. Schuif ze direkt en ongeopend naar je prullenbak ! 
En zeker nooit iets vertrouwelijk, gegevens allerhand (ook telefoonnummers), langs FaceTime: is zo lek als een zeef ! 

 

 

 

 

 

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    BE 62 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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