
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meimaand 
In deze toch wel woelige 
tijden,waarin vele dingen 
vernieuwde betekenissen 
krijgen,doet het goed toch eens 
achterom te kijken naar hoe we 
vroeger deelnamen aan onze 
samenleving. Het was allemaal 
wat meer ongekunsteld dan nu, niks werd ons aangepraat door opdringerige slogans 

over wat nu wel of niet ‘in’ is, we leefden gewoon mee met onze omgeving, we deden wat we dachten wat 
goed was. Toegegeven, het waren voor veel mensen harde tijden, vliegtuigreizen naar ‘het groenere gras’ 
bestonden nog niet, kermissen en pannenkoeken eten bij de familie waren nog echte belevenissen. We stellen 
nu toch dagelijks in onze omgeving vast dat in de ‘rush’ naar consumptie en duur betaalde evenementen, er 
terug heel wat mensen moeten afhaken. Zouden we het niet terug wat meer bij het ‘gewone’ houden, dan 
komt er vanzelf meer tijd voor de evenmens, onze omgeving. Ook dat is zingeving ! We wensen jullie een 
verfrissende meimaand! 
 

Koffienamiddag 17 mei  
Na een smakelijk lentefeest gaan we weer een “gewone” koffienamiddag tegemoet. Dat wil zeggen: koffie met 
gebak (steeds een verrassing) voor slechts 3€.  
Hiervoor hoef je niet op voorhand in te schrijven  

Onze kantine... 
Met veel spijt in het hart (en onze portemonnee) maar het zat er aan te 
komen : wij zien ons verplicht de consumptieprijzen in ons lokaal te 
verhogen .... Wist je dat onze kantineprijzen al sinds vele jaren 
onveranderd zijn ? Ongelooflijk ! Dus wij ‘krabbelen terug uit de vorige 
eeuw’ ! Iedereen kan vaststellen dat alles duurder wordt, ook wij betalen 
electriciteit, gas, huur, verzekering, reiniging, internet, enzovoort. Ook 
sponsoren wij af en toe activiteiten voor onze leden zoals bv. 
tussenkomst voor feesten of uitstappen. De brouwer paste zijn prijzen in 
die periode al wel 10 keer aan, maar wij konden dit nog ‘opvangen’. Dus 
vanaf 1 juni gaan we, om geen chaos te scheppen met bv. dingen aan 

1,35 € of 1,75€ te verkopen, volgende algemene richtlijn doorvoeren: er komt overal een halve euro bij. Dus 
dingen die 1€ waren gaan naar 1,5€ , die van 1,5€ gaan naar 2€, enzovoort. De aangepaste prijslijsten zullen 
tijdig uitgehangen worden. Wij hopen op jullie begrip ! 

   Mei 2022 

Agenda toekomstige activiteiten: 
Woe 4 mei Spellennamiddag 
Di 17 mei Koffienamiddag 
Woe 18 mei Spellennamiddag 
Vrij 20 mei Dagelijks bestuur (niet op 27/5) 
Woe 25 mei Vergadering Fietsvakantie 14 h 

 
 
 
 
 



Vergaderingen  
Vergadering Dagelijks Bestuur op 20 mei ipv 27 mei. 
 
 
Verhuringen 
Het lokaal is niet beschikbaar voor volgende WE's : 
WE 1 mei - WE 7 mei - WE 14 mei - WE 28 mei 

Spellennamiddag  
Onze spelnamiddagen worden goed bezocht, het is er gezellig !  
Kom mee doen op woensdagen 4 en 18 mei vanaf 14 h. 
Voor meer inlichtingen : Coleta 03/353 32 76 .  

 

Petanque  
voor de maand mei:  
- Ons clubkampioenschap, dat normaal gepland was op 31 maart 2022 werd door 
de aangekondigde weersomstandighedenvuitgesteld naar een latere datum. We 
zullen dus nog even moeten wachten vóór we de opvolger kennen van Vic 
Verwerft. Een nieuwe datum is nog niet gekend maar wordt tijdig meegedeeld. 
- Onze eerste competitiewedstrijd werd op verplaatsing verloren met 6 - 3, maar 
onze tweede wedstrijd, thuis, werd gewonnen met 7 - 2 . 

 
voor de maand juni:  
- 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 
Vanaf nu kunnen we ook Darts spelen ! Alle ‘gerief’ is ter plaatse,  
gelieve niet in de richting van den toog te gooien ! We kijken nog uit  
voor een scorebordje en eventueel aangepaste verlichting. Wie wil  
hier iets rond organiseren ? Geef ons een seintje ! Veel pijltjepikplezier ! 

 
 

Squaredans 
Vermits onze Squaredansleider nog wat buiten strijd is, kijken we nog altijd de kat uit de 
den boom .....  

 
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 !  



 
 
Bridge 
Onze wekelijkse activiteiten blijven onveranderd: woensdagavond starten we om 19 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. 
Op zondag 8 mei om 14 u. is er ons 14de Benefiet bridgetornooi voor het Hulpfonds Chilumba, waar onze leden 
en ook sympathisanten van andere bridgeclubs een financiële steun geven voor onze ‘Happy Chilumba Primary 
School’ in Malawi. 

Computerforum 
Ondertussen legden wij een volgende bijeenkomst vast op vrijdag 29 april. Een volgende bijeenkomst voor mei 
wordt nog meegedeeld. Jullie kunnen altijd al gespreksthema’s aanvragen op pcforum@okraranst.be. 
 
Cultuur  
Okra Antwerpen kondigt voor de maand november een najaarsconcert aan.  
Verdere info van datum, prijs,…  volgt later.   

Fietsvakantie van 6 tot 10 juni 2022, bestemming REUSEL 
Wanneer je dit leest heeft het organiserend team alle fietsroutes van onze vakantie en ons hotel uitgebreid 
gaan verkennen. We zijn er klaar voor! 

Alle deelnemers worden per mail uitgenodigd om aanwezig te zijn (of zich te laten vertegenwoordigen) op onze 
VOORBEREIDENDE VERGADERING op 25 MEI, te 14.00u in het OKRA-lokaal. 

Er moeten heel wat afspraken gemaakt worden, zoals maaltijden onderweg, bagage (wie rijdt er met de auto?), 
keuze van de maaltijden in het hotel... deze moeten wij op voorhand doorgeven.  

Zorg dus aub. dat je erbij bent, het wordt te ingewikkeld als we achteraf nog vele deelnemers individueel 
moeten contacteren. 

Denk eraan: geregeld fietsen, zodat je klaar bent voor een moeiteloze vakantie! 

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. En noteer de volgende dagfietstocht op dinsdag 31mei, met vertrek te 
10.00u 's morgens. We draaien dan in totaal rond de 60 km en zijn rond 17.00u weer thuis. Tot binnenkort! 

  

 

 

 

 

Wij fietsen 
om te leven 
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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 ! 

  

  

  
 
 

 

 

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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