
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dinsdag 16 november vanaf 13.30 u:  
praatcafé, kaarten, biljart, fietsen, bingo… 
en rond 16 u koffie/thee met een groot stuk gebak voor € 2.50. 
De porties waren vorige keer misschien een beetje te klein en sommigen voelden zich misdeeld, hiervoor onze 
excuses. Kom talrijk, samen genieten is dubbel genieten ! Vooraf inschrijven is niet nodig.  
Noteer alvast in je agenda: Kerstfeest op dinsdag 21 december om 13 u. Menu, prijs en inschrijvingsstrookje 
verschijnt in het info-blaadje van december.  
 
Spellennamiddag 

Het ging er al heel gezellig aan toe! Volgende namiddagen komen we terug bijeen : 
woensdagen 3 en 17 november .  Telkens om 14 h. 

Er is keuze uit verschillende spellen, spreek af met vriendinnen of vrienden en kom een 
deugddoende namiddag doorbrengen. Voor inlichtingen : Coleta 03/353 32 76 .  

Petanque 
Wij spelen petanque op maandag -en donderdagnamiddag vanaf 13.30 h. Graag aanwezig om 13.20 h. voor 
verdeling van de terreinen. Alle verdere info bij Ingrid 0484/952.811 Nieuwe spelers meer dan welkom ! 

Computerforum 
Onze volgende bijeenkomst zetten we op vrijdag 12 november om 10.00 u. Na een succesvolle eerste 
bijeenkomst na de lange lockdown, gaan we verder met dezelfde methode: ‘vragen staat vrij’ ! Elke aanwezige 
kan een onderwerp naar keuze aanbrengen dat we dan samen bekijken op het internet en dan direkt samen 
bespreken. We helpen mekaar ! 
 
 

   November 2021 

Agenda toekomstige activiteiten: 
Woensdag 3 nov Spellennamiddag 
Maandag 8 nov  Squaredans 
Dinsdag 9 nov  Groot Bestuur 
Vrijdag 12 nov  Computerforum 
Dinsdag 16 nov  Praatcafé, bingo, biljart 
Woensdag 17 nov Spellennamiddag 
Dinsdag 22 nov  Squaredans 
Vrijdag 26 nov  Dagelijks bestuur 
 
 
 
 
 
 
 



Biljart 
We spelen elke dinsdagnamiddag vanaf 13.30 h. Inlichtingen bij Jos 0474/56.6783 
 
Squaredans 
Volgende dansronde is op maandag  8 november om 19.30 u. . We bekijken dan of we 
onze dansrondes op maandag gaan houden of terug verplaatsen naar de 
dinsdagavond. Ondertussen zijn we toch al enkele jaren succesvol bezig : onze eerste 
squaredansavond was op dinsdagavond 1 september 2015, dat is 6 jaar ! Proficiat aan 
de volhouders, we doen voort ! 

 
Hobby- en Handwerkclub. Alle mensen die van kleine creatieve werkjes houden, naald, draad, 
tekenpotkood, penselen, ... zullen er hun gading vinden. De uren werden 
lichtjes gewijzigd : elke dinsdag van 13 – 16 u.  
Alle info bij Francine Swinkels 0470/279.529 !  
 

Bridge. 
Na de corona onderbreking zijn we sinds een aantal weken terug gestart met twee bridgedrives per week. 
Woensdagavond starten we om 19 u. zodat we ten laatste om 22.45 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 mailen naar de voorzitter Luce Meeuwsen 
(luce.meeuwsen@telenet.be) of telefonisch op 03/485 57 27 of smartphone 0476/74 36 88.   
  
Vergaderingen  
Dagelijks Bestuur : op vrijdag 26 november 09.30 – 12.00 u. in ons lokaal 
Groot Bestuur: op dinsdag 9 november 10.00 – 12.00 u. in ons lokaal 
Regiobestuur Zandhoven: op woensdag 17 november 09.30 – 12.00 u. in ons lokaal 

Verhuringen 
Het lokaal is verhuurd op de weekends van 13 november, 21 november en 28 november 
 
Vervoerproblemen 
Indien je weet hebt van leden die moeilijker op onze bijenkomsten geraken, meld je dit dan aan je 
contactpersoon. Wij proberen individuele oplossingen te vinden. 

Volgende feesten 
Houd alvast volgende data vrij : ons Kerstfeest op 21 december en onze Nieuwjaarsreceptie op 18 januari ! 

Uit de regio 
Op maandag 8 november nemen wij deel met 4 mensen aan de lijndansinstuif in Broechem 
Op donderdag 25 november nemen wij deel met 1 ploeg aan de regiokwis in Oelegem 
 

Okra Academie Antwerpen 

de voordrachten starten om 14 uur (deuren 13.30 uur) einde rond 
16 uur in het  
Auditorium Nationalestraat 111 - 2000 – Antwerpen 
€ 7 OKRA-leden - € 10 niet-leden 
tickets aan de kassa - geen reservaties mogelijk 
We respecteren de coronaregels van het moment. 
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Hernieuwing Okra lidmaatschap 2022 
In de loop van de maand november zal je contactpersoon langskomen voor het hernieuwen van je Okra 
lidmaatschap 2022. 
 
Lid blijven van OKRA loont de moeite. Een lidmaatschap bij Okra is veel meer dan alleen deelnemen aan 
activiteiten van ons trefpunt. Voor veel mensen is dit het enige zichtbare, maar achter de schermen gebeurt er 
zoveel meer. OKRA zit niet stil om de belangen van ouderen te blijven verdedigen en dat verschijnt amper in de 
media. 
 
Je krijgt 10 maal per jaar het OKRA-magazine met info-blaadje over de activiteiten van ons trefpunt,  
rondgedeeld door je contactpersoon. 
 
Er zijn ook de extra ledenvoordelen om op reis te gaan, bijwonen van concert, musical en onlangs ontving je 
een bonnenboekje met kortingbonnen, waarbij het lidgeld in een wip is terugverdiend. 
De lidkaarten blijven zoals vorig jaar: een blauw kaartje voor het lidmaatschap bij Okra en een groen kaartje als 
je voor Okra Sport+ verzekerd bent.   
 
Vergeet de zegeltjes van voorheen want die zijn definitief afgeschaft. 

Nieuwe lidkaarten voor 2022                    

                  Lidkaart Okra  2022 (blauw)                                            Lidkaart Okra-Sport+ 2022 (groen) 

                                          

De prijzen zijn gewijzigd:  
 
Okra-leden: 26 € 
 
Okra- gezinsleden (leden die onder hetzelfde dak wonen): 26 € en 17 € = 43 € 
 
ACV-leden betalen hun lidgeld via ACV en betalen niet aan ons trefpunt, hun partners betalen wel: 17 € 
 
De Okra-leden, die in een woonzorgcentrum verblijven en hun partners: 11 euro 
 
De sportverzekering blijft voor alle Okra-leden: 8 euro 
Deze sportverzekering wordt door de meeste mutualiteiten geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Hiervoor dien 
je, afhankelijk van je mutualiteit, een formulier in te vullen en te laten handtekenen door onze teamleider, Jos 
Van Loy. 

Lidgeld betalen kan tot 15 december 2021 en liefst door overschrijving op het rekeningnummer van: 

Okra Trefpunt Ranst  BE10 9734 0213 9604 (alleen dit nummer gebruiken!) 
Vermeld in de mededeling duidelijk de na(a)m(en) + de sport+verzekering.  
 
Leden die toch cash wensen te betalen, betalen hun lidgeld/sport+verzekering aan hun contactpersoon.  
 



Nieuwjaarsconcert 2022 
In januari 2020 maakten we kennis met het Orfeo 
symfonisch orkest, en dat optreden sloeg in als een bom! 
We aarzelden dan ook niet om hen terug te contacteren 
voor 2021. Jammer genoeg moesten we dat concert 
annuleren, maar we her-programmeren het graag in 
januari 2022.  
Het programma draait helemaal rond twee van de drie 
‘Weense Klassieken’, Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus 
Mozart. Mozart vervoert ons met zijn opera’s ‘de 
Toverfluit’ en ‘don Giovanni’: het orkest speelt de 
ouvertures en diverse aria’s. Van Haydn krijgen we het 

concerto in Es voor trompet en de symfonie ‘La Passione’ te horen. Dirigent: Rik Ghesquière Solisten: Alfonso 
González Barquín (toptrompettist!), Koen Vereertbrugghen (tenor), Noa Vanden Broucke (mezzosopraan) 
Presentatie: Vincent Verelst  
Datum en uur: maandag 24 januari 2022, om 14.30u . Waar: Koningin Elisabethzaal, Koningin Astridplein 26 
Antwerpen Prijs: OKRA-leden 28,00 EUR, niet-leden 38,00 EUR. Inschrijven bij Myriam. 

 

VZW Happy Chilumba komt met een nieuwe actie: een overheerlijke soepverkoop: 
Wie kan een lekker warm kommetje soep niet 
waarderen nu de dagen steeds donkerder en kouder 
worden? 
En wat mooi is, is dat u zo onze VZW Happy Chilumba 
steunt. 
De opbrengst van de soepverkoop gaat integraal naar 
onze Happy School in Chilumba, Malawi. 
Zo werden er laatst nieuwe WC-blokken gebouwd en 
konden de leerlingen van de laatste klas met o.a. uw 
financiële steun ingangsexamen doen voor een goed 
aangeschreven middelbare school met internaat. 
Bestellen kan tot en met 14 november 2021 via 
onderstaand online formulier: 
https://tinyurl.com/soepverkoop 
Indien u liever via e-mail bestelt, kan u een bericht 
sturen naar: hulpfondschilumba@outlook.com 
Wij bezorgen u dan een overzicht van de verschillende keuzes soep en gaan verder met uw bestelling.  
Uw soep ophalen kan op zondag 21 november 2021 in het seniorenlokaal, Valkenlaan 1 te Ranst 
Alvast bedankt voor uw steun en geniet van de heerlijk verse soep. 
Het Happy-team. 
 

 

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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