
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herfstgedachte 
een blad valt  
uit haar boom 
haar twijg liet ze los 
al wentelend geniet ze de zon 
beneden wacht haar warme grond 
even nog weerkaatst 
een laatste gloed 
zo was alles goed 
 
Dinsdag 19 oktober: “Een zoete namiddag” vanaf 13.30 u. 
Na ons “zomerfeest” in augustus en de “wok” in september, zijn we er in oktober terug met ons vanouds 
gekende praatcafé. 
Nu ja, vanouds … ??  We kieperen het klassieke patroon voor een deel overboord en pakken het deze maand 
iets anders aan. De gezellige babbels blijven natuurlijk, want die hebben we te lang  moeten missen en de 
“bingo” mag ook niet ontbreken, maar voor het lekkers kiezen we deze keer rond 16 u voor  
koffie of thee met vlaai en dit slechts voor 2,50 euro per persoon.  
Allen van harte welkom en vooraf inschrijven is niet nodig.  
Ook voor de fietsers, die terugkeren van hun fietstocht, zal zo’n vieruurtje wel deugd doen. 

Spellennamiddag 
We gingen denderend van start ! Volgende namiddagen komen we terug bijeen : 
woensdagen 6 en 20 oktober !  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 
Op donderdag 16 september 2021 werd ons clubkampioenschap georganiseerd. De opkomst 
was aan de lage kant, slechts 14 deelnemers, maar de weergoden waren ons goedgezind.  
Het was prachtig weer, een vleugje wind, een straaltje zon, meer hoeft dat niet te zijn. 
De finale werd gespeeld tussen Eric Timmermans en Vic Verwerft, maar het was deze laatste 
die aan het langste eindje trok. Een verdiende kampioen, na 4 ronden met telkens 2 spellen. Hij 
mag een jaar lang genieten van deze titel. Van harte gefeliciteerd !  

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 ! 

 

   Oktober 2021 

Agenda toekomstige activiteiten: 
Maandag 27 sept Squaredans 
Dinsdag 5 okt  Plezierfietsvergadering 
Woensdag 6 okt Spellennamiddag 
Vrijdag 8 okt  Computerforum 
Maandag 11 okt Squaredans 
Dinsdag 19 okt  Een Zoete Namiddag 
Woensdag 20 okt Spellennamiddag 
Vrijdag 1 okt  Dagelijks bestuur 
Vrijdag 29 okt  Dagelijks bestuur 
 
 
 
 
 
 
 



Computerforum 
Na een lange pauze komen we terug bijeen op vrijdag 8 oktober ! Er is nog geen vaste agenda, we bekijken 
samen op internet mogelijke antwoorden op de vragen van de aanwezigen en zullen die bespreken. We zullen 
alvast trachten om wat te doen rond ‘on-line-groepsgesprekken’. We overleggen ook over onze toekomstige 
werking. 
 
Biljart 
We spelen elke dinsdagnamiddag vanaf 13.30 h. Inlichtingen bij Jos 0474/56.6783 
 
Squaredans 
Volgende dansrondes zijn op  
maandag 27 september en op maandag 11 oktober om 19.30 u. In ons lokaal !  
Iedereen welkom om mee te doen, gewoon te kijken (of den toog te doen) ! 
Daarna zien we mekaar terug op 8 november . 
 

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. 
Er wordt bridge gespeeld elke woensdagavond en vrijdagnamiddag. Er gelden momenteel 
covid restricties. Indien U nieuw is bij onze groep, gelieve U op voorhand te melden bij Walter 
Deproost, 
via GSM op 0476/31 88 08 of email aan walter.deproost@telenet.be,  
 

 
Vergaderingen Dagelijks bestuur : op vrijdag 1 oktober en op vrijdag 29 oktober om 09.30 u. in ons lokaal 
 
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 ! 

Onze CO² meter  

Wij installeerden een professionele  CO² meter, goedgekeurd, heel duidelijk afleesbaar. Na 

onze eerste ‘grote’ bijeenkomsten blijkt dat onze lokaalverluchting heel goed werkt en ten 

allen tijde een gezonde binnenlucht garandeert ! 

 

Onze voorbije WOK koffie 

Was een overdonderend succes ! We waren met een 80-tal leden om van 

mekaar en de lekkere wokgerechten te genieten ! Dank bestuur voor dit 

mooie initiatief weeral ! 

 

 

 



 

Plezierfietsers en hun kip 
Vorige maand lazen we dat onze kip duchtig zat te broeden. Nu is het 
zover: twee flinke kuikens, die willen gezien zijn.  

Kuiken 1. 
De grote lijnen van onze volgende fietsvakantie liggen vast. Van 6 tot 10 
juni 2022 trekken we naar Reusel, een dorp in Noord Brabant, te midden 
van de uitgestrekte Kempische bossen langs de grens met België. Het wordt 
weer eens anders dan tevoren. Daarom kregen jullie al een mail met uitnodiging voor 5 oktober 2021: We 
gaan die dinsdag eerst fietsen zoals gewoonlijk en keren tegen 16.00 u. terug naar het lokaal. Paul Boumans 
toont ons zijn mooie videomontage van de heerlijke fietsvakantie die we in juni mochten genieten in de 
Westhoek, Lo en omgeving. 

Daarna bespreken we onze volgende fietsvakantie, met mogelijkheid tot voorlopige inschrijving. We horen al 
dat er opnieuw veel belangstelling is. Om praktische redenen (vooral het fietsen in groep) zullen we het aantal 
deelnemers niet heel groot kunnen laten worden. Wees er dus op tijd bij! 

Moest je die namiddag niet vrij zijn om mee te fietsen en de video te zien, kom dan toch tegen 17.00u ten 
laatste naar het lokaal als je de bijzonderheden wil horen over de fietsvakantie in 2022. 

Kuiken 2.  
De groep van de Plezierfietsers is over de jaren uitgegroeid tot een echte vriendengroep. Op vraag van enkele 
trouwe meetrappers houden we onze eerste Avond van de Plezierfietser op zaterdag 13 november. Er wacht 
ons een heerlijke schotel en een drankje (of twee, of drie). Nieuws over die Avond wordt meegedeeld aan alle 
Plezierfietsers, langs mail (je hebt er al een) of andere middelen. 

Ook in de herfst en winter gaan wij door met fietsen op dinsdagnamiddag vanaf 13.30u aan het OKRA-lokaal, 
afhankelijk van het weer. Alle dappere trappers blijven welkom. 

Onze internet site 
Jullie kunnen steeds alle nuttige info over ons trefpunt terugvinden op onze 
eigen OKRA trefpunt Ranst website op www.okraranst.be. Daar vinden jullie 
onder de rubriek ‘Nieuwsbrieven’ dit en vorige infoblaadjes terug ! 

Een vleugje cultuur 
Najaarsconcert op 9/12: The Sound of music  
Het hartverwarmende verhaal en liedjes als Do Re Mi, My 
Favorite Things en Edelweiss maken ‘The Sound of Music’ tot 
een klassieker die je simpelweg niet mag missen. Geniet mee 
van een volledig nieuwe versie, zonder afbreuk te doen aan het 
romantische verhaal en het unieke kader waarbinnen deze 
prachtige gezinsmusical zich afspeelt.  
Aan bekende gezichten geen gebrek: Koen Van Impe kruipt in de 
huid van Kapitein Von Trapp, Ianthe Tavernier treedt in de 
voetsporen van Julie Andrews als gouvernante Maria, Peter 
Thyssen neemt de rol van ‘Oom Max’ op zich en An Lauwereins is ‘Moeder-Overste’. Zangeres en voormalige tv-
omroepster Geena Lisa maakt in de rol van Barones haar musicaldebuut.  
OKRA heeft een afspraak met het Wilrijks productiehuis, en daardoor is de prijs voor OKRA-leden slechts €28 
i.p.v. €74 / €59 / €49. Een gigantisch ledenvoordeel dus!  
Inschrijven kan nog bij Myriam tot uiterlijk 10 oktober per mail ! (myriam2a@hotmail.com) 

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.  

http://www.okraranst.be/


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. 

Interessante OKRA Activiteiten rondom ons 
SINT JOB IN ’t GOOR : op dinsdag 12 en donderdag 14 oktober 2021 Boswandeling naar Brecht  
Vertrek Om 10.10u Kristus Koning, Sint Job in ’t Goor. 
Picknick in Het Merelhuisje, Schippersdreef 7, Brecht (soep en croqs te verkrijgen) Aansluiten en afhaken 
mogelijk. Afstand voormiddag 9 km – namiddag 5 km – samen 14 km.  
Begeleiding Robert Sledsens 03 646 38 44 of  0471 53 00 29 

BORSBEEK Nog speciale aandacht voor een voordracht die OKRA organiseert in de kerk van Borsbeek St Jan 
Berchmans: zaterdag 2/10 te 14u (enkel live) Sagen en legenden uit het oude Antwerpen door Lieve Marien. 
Kerk st Jan Berchmans – De Rabianostraat 214 - Borsbeek 6 EUR (vvk) - 10 EUR (kassa) . 
Info: ludo.mous@outlook.com 

BROECHEM Lijndansinstuif : Het is weer tijd voor onze instuif in ‘Den Boomgaard’! Iedereen is welkom, we 
dansen de hele namiddag op fijne muziekjes die je zeker zal herkennen.  
Wanneer: maandag 8 november van 14u tot 17u in Den Boomgaard. 
Prijs: 6,00 EUR per persoon, taart en tas koffie inbegrepen.  
Inschrijven in groep vóór 8 oktober.   
Wij hangen tot 5 oktober invullijstje in lokaal en zullen de gegadigden dan gezamenlijk inschrijven.  

 

 

 

 

 

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 
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