
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ovember brengt lange gezellige avonden. Overdag 
bewonderen we de nu toch wel erg mooie bruinrode 

herfstkleuren. In deze maand denken we ook dankbaar terug 
aan de vele blije momenten die we met de ons voorgegane 
dierbaren beleefden. En er is de oude spreuk: “November warm 
en fijn, het zal een strenge winter zijn” ! 

 
Okra Koffie 
Deze gaat door op 20 november vanaf 13.30 u. Wij spelen een bingo’tje en biljarten. Tussendoor worden wij 
ook vergast op een uiteenzetting van Ria Van Bortel. Zij zal ons praktische tips bezorgen over hoe wij zinvol 
ouder kunnen worden. Tegen 16.00 u. volgen dan de pistoletjes en koffiekoek. 

Lidgelden en Kerstfeest 
Vanaf heden wordt een begin gemaakt met ontvangsten van de lidgelden, zoals in vorige editie werd 
uitgelegd. 
In het volgende blaadje zal ook info verschaft worden over het kerstfeest van 11 december. Zij die wensen 
mogen zich ook hiervoor al inschrijven (lid=25€ en partner niet lid=38€). De inschrijvingen hiervoor stoppen 
op donderdag  06 december. Een inschrijfstrookje vinden jullie achteraan dit blaadje. 

Spellennamiddag 
De volgende spellennamiddag gaat door op woensdag 7 november. Wil je rummicubben, scrabbelen, kaarten, 
biljarten, gewoon babbelen of een lekkere koffiefilter drinken? KOMEN! Wil je daarover nog meer weten, bel 
dan Coleta De Cock: 03/353 32 76. 

OKRA Ranst Squaredans voor senioren  
Dans jij ook met ons mee ? Met een 20-tal vinnige senioren zetten we elke maand het OKRA lokaal op stelten! 
We doen dan een volgende keer op dinsdag 20 november. Kijk ook eens op onze website . Breng vrienden en 
kennissen mee, we proberen aan minstens 3 squares te geraken, dus meer dan 24 dansers !  

Vergaderingen Dagelijks Bestuursteam 
Op vrijdag 30 november : vergadering dagelijks bestuursteam van 09.30 tot 12.00 u. in ons lokaal. 

Computerforum 
Om toe te laten dat zoveel mogelijk gegadigden zouden kunnen aanwezig zijn op onze workshops, zal er een 
zgn. doodle systeem langs onze website gestart worden. We sturen een mailtje rond wanneer dit in voege 
gaat. Iedereen die wil kan op ons computerforum op het internet suggesties geven of vragen stellen. Alle 
OKRA leden van Ranst kunnen ook daar bij ons terecht met hun kleine of grotere computervragen.  
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Agenda toekomstige activiteiten: 
Dinsdag 20 november Squaredans  
Woensdag 7 november Spellennamiddag 
Dinsdag 20 november Koffie, Bingo, Biljart 
Vrijdag 30 november Dagelijks bestuursteam 
 
 
 
 
 

http://www.zonlicht.net/OkraRanst/SquareDance/OKRA%20Ranst%20Square%20Dance.html
http://www.zonlicht.net/OkraForum/


Plezierfietsers geven niet op in herfst en winter! 
Dank zij het uitzonderlijke weer in 2018 tot diep in de herfst hadden wij een formidabel fietsseizoen. Soms 
was 't zelfs een beetje te veel van 't goede want in augustus moesten we een dinsdagtocht afgelasten omdat 
we anders als gebraden kippen waren thuis gekomen. 
Wat nu voor de rest van de herfst en de winter? De laatste dinsdag van oktober, bij aanvaardbaar weer, 
trekken we er nog eens een hele dag op uit, met vertrek te 10.00 u aan het lokaal. 
Vanaf november zijn er geen begeleider-vrijwilligers maar wie wil komt op dinsdagen samen aan het lokaal, te 
13.30 u en bekijken we de situatie ter plaatse. Als het weer het toelaat maken we in die wintermaanden 
telkens een tochtje, korter dan gewoonlijk, zodat wie wil bij het vallen van de vroege avond naar bed kan... 
Enkel wanneer er koffie wordt geserveerd op "derde" dinsdagen en ook met de kerstmaaltijd op 18 december 
zal er niet gefietst worden en verwachten we dat de meesten van ons naar de gezellige warmte van ons 
OKRA-lokaal komen. Ook in de winter zullen we de trappers niet kwijtraken! 

Voordelen voor leden 
In het Okra magazine van november zult u een “BONNENBOEKJE” vinden met allerlei kortingen en voordelen 
(47 stuks) die verbonden zijn aan uw lidmaatschap.  

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 
(uitgezonderd op de koffiedinsdagen) en donderdag gefietst wordt !  
Kijk regelmatig op de website van OKRA Ranst.  
Daar vind je een volledig overzicht van activiteiten en verantwoordelijken. 

Meer info voor de cultuurliefhebbers 
Nieuwjaarsconcert  2019 “Weense wensen”  
Maandag 28 januari 2019 om 14.30 u. in de Koningin Elisabethzaal. Prijs voor Okra-leden is 26€ ; voor niet-
leden 32€. U kan hiervoor nu al inschrijven bij Myriam. Laatste inschrijvingsdatum : 2 december 2018. 

Operette “Een nacht in Venetië” 
Maandag 15 en dinsdag 16 april 2019, telkens om 14.30 u. in de Arenbergschouwburg. Prijs voor Okra-leden 
is 29€; voor niet-leden prijs ook nog niet gekend. Ook hiervoor kan al ingeschreven worden bij Myriam en dit 
ten laatste 1 maart 2019. 

FIETSVAKANTIE - MOEILIJKE NEDERLANDERS - EN TOCH FIETSVAKANTIE! 
Bij onze bespreking met de twee fietsersgroepen van OKRA-Ranst op dinsdag 2 oktober wilden de meeste 
fietsers liefst naar Hotel De Elderschans in Zeeuws-Vlaanderen voor een 5-daags (4 nachten) verblijf in de 
eerste week van juni 2019. Het tarief in dat hotel is € 339 "All-In" per persoon op basis van 2-persoonskamers. 
Maar wie een kamer alleen wil moet ook betalen voor de niet bestaande tweede gast, dus 2 X € 339 voor één 
persoon. Ondanks al onze argumentaties wil men daar niet van afstappen. Niet moeilijk dus om te besluiten 
dat dit pure afzetterij is. Wij kunnen dit hotel bijgevolg niet met ons bezoek vereren. 

In samenspraak met enkele andere leden van onze vereniging hebben we de knop omgedraaid naar 
PLAN B: VAKANTIECENTRUM DE BOSBERG, Kelchterhoefstraat 10 in 3530 Houthalen.  
Groen Limburgs natuurgebied, met o.a. Bokrijk binnen rijbereik. 
Transport: met eigen auto's, voorzien van fietsrek en met een camionette met aanhangwagen, zodat zeker 
alle fietsen mee kunnen. 

- Periode: maandag 10 juni 2019 t.e.m. vrijdag 14 juni; dus 4 nachten 
- Prijs Vol Pension: € 221/ppers. in tweepersoonskamer, toeslag eenpersoonskamer € 13 per nacht 
  korting voor leden Gezinsbond 5 %; wij betalen nu, bij inschrijving, een voorschot van 15 %. 
- 's middags ofwel ter plaatse klein buffet, ofwel een lunchpakket voor picknick 
- verder:  eenvoudige kamers met eigen sanitair 
    restaurant en bar, maaltijden zijn buffetformule, alle dranken zelf betalen 
    WIFI in de bar 
   verwarmd binnenzwembad 
                          zwemvijver met zandstrand dichtbij 

http://www.okra.be/page?page=homeranst&orl=2842&


                fietsenstalling, 's nachts op slot 
                           gratis parking 

Ons OKRA bestuur voorziet een vergoeding (achteraf) voor wie chauffeur speelt, transport dus GRATIS heen 
en terug. 
Heb je belangstelling? Wij hebben een optie voor (slechts) 18 kamers, benomen door 1 of 2 gasten. Vul dus 
bijgaand inschrijvingsformulier nu in, geef het snel aan een bestuurslid en betaal voor 31/12/2018 als 
voorschot: € 70 voor een tweepersoonskamer,  € 40 voor een eenpersoonskamer,  
op rekening nr. BE62 9730 5320 7261 van "OKRA Trefpunt Ranst" en vermeld "fietsvakantie Bosberg".         
Inschrijvingen worden afgesloten wanneer 20 kamers bezet zijn. 

Later volgt meer info voor het saldo, plaats en tijdstip van vertrek en andere. 

ZORG DAT JE DER BIJ BENT! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCHRIJVING VOOR FIETSVAKANTIE BOSBERG 10 - 14 JUNI 2019 

Naam/namen  . . . . . . . . . . . . 

tel. nr. . . . . . . . . . .    e-mail . . . . . . . . . . . . . . . 

adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Aantal fietsers  1  of  2?  . . . . . 

Ik / Wij rijden met eigen auto zonder fietsrek   Ja /  Neen 
                 met fietsrek   voor  2      3     4   fietsen 

Ik / Wij wensen zelf met de fiets naar Bosberg te gaan, heen en terug, en onze bagage met een auto mee te 
geven      Ja      Neen 

Ik / Wij kunnen  . . . . . andere passagiers meenemen in onze auto 

Ik / Wij wensen met anderen met de auto mee te rijden en onze fietsen met iemand mee te geven    Ja /  Neen 

Ik betaal voor 31 december 2018 op rekening BE62 9730 5320 7261 "OKRA trefpunt Ranst" het voorschot: 

voor 2 personen € 35  X  2  =  € 70 

voor 1 persoon  € 40 

Het saldo betaal ik voor 30 april 2019.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijvingsstrook KERSTFEEST op 11.12.2018 

NAAM EN VOORNAAM : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ik neem deel en          -betaal 25€/pp contant (partner-niet lid =38€) 

                                       -ik stort op rekening  BE62 9730 5320 7261 van OKRA Ranst  

                                        met  vermelding naam en voornaam 

Bankrekening    BE62 9730 5320 7261 van Okra Trefpunt Ranst,  2520 Ranst  
Opgelet:  l idgelden  en sportverzekering op BE32  9731  1038  2802 tnv OKRA trefpunt Ranst 

 



 
 

ACADEMIE VOORKEMPEN  

Praktisch  
Waar: Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven        Deuren: 13.30 u .   Duur: 14 -16 u.  
Bereikbaarheid:  Halte Zandhoven Dorp: bussen 411, 420,  

 

Onze Voordrachten  

 

donderdag 8 nov. 2018 

Muziekgeschiedenis in anekdotes 

Fred Brouwers 
Een vrolijke kijk op de 'ernstige' muziek door Fred Brouwers, presentator en publicist. Gekleurd met muzikale 

illustraties, vertelt Fred Brouwers (vroegere presentator Kon. Elisabethwestrijd) ons een opeenvolging van 

grappige gebeurtenissen uit de wereld van de klassieke componisten. 

 

 

donderdag 22 nov.  2018 

Poetin de nieuwe tsaar 
Bert De Craene 
Bert De Craene volgt Rusland en Poetin al jaren, en is dus bijzonder goed geplaatst om een grondige analyse te 

schetsen. De Craene heeft het over de machtsbasis van Poetin in eigen land en over Rusland als grootmacht, en 

diens plek in Europese en internationale context.  

 
donderdag 6 dec. 2018 

Een Duivelse Transitie 
Christphe Busch, algemeen directeur Kazerne Dossin 
Wanneer na afloop van de Tweede Wereldoorlog de ware omvang van de gruweldaden van de nazi’s aan het 

licht komt, is er een vraag die de wereld bezig houdt: hoe was het menselijk mogelijk die misdaden te begaan? 

Hoe zijn schijnbaar ‘gewone’ mensen in staat anderen de meest gruwelijke dingen aan te doen? De lezing ‘Een 

duivelse transitie’ gebruikt naast historische voorbeelden, ook sociaal-psychologische onderzoeken om de 

tijdloze mechanismen achter collectief geweld te laten oplichten. 

 

 
 
 

 

Nuttige Tel Nr/GSM/E-MAIL  

Jos Van Loy                 03/345.96.01      0474/566.783      vanloyj@gmail.com 

M-Louise Verhaegen   03/475.03.14      0476/243.624      marie-louise.verhaegen@telenet.be 

De Cock Coleta          03/353.32.76    0496/417.786      jorisrymen@gmail.com 

Deproost Walter          03/485.59.69      0476/318.808      walter.deproost@telenet.be 

Dillen Louis                                                     0476/924.553      louis.dillen1@telenet.be 

Bogaerts Myriam          03/290.65.37      0477/805.337      myriam2a@hotmail.com 

Clerckx Peter                    03/457.58.61      0484/356.087      peterclerckx45@gmail.com 

Leo Beeckx                                 0497/406.159      leo.beeckx@scarlet.be 
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