
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober 
We zijn al in oktober! De warme kleren gaan toch terug uit de 
kast kunnen na de verschroeiende zomer. De tijd van de 
gezellige bijeenkomsten breekt weer aan. Onze 
koffienamiddagen, spellennamiddagen, biljart, kaarten, darts, 
hobbyclub, bridge, fietsen, petanque, squaredans, 
computerforum zijn telkens weer de hoogtepunten om naar uit 
te zien. Jullie kunnen al onze geplande activiteiten en 
nieuwsbrieven steeds terugvinden op onze eigen OKRA website 
www.okraranst.be .  
Wij proberen als bestuur steeds weer activiteiten voor jullie zo 
aantrekkelijk als mogelijk te maken. Daarop zijn steeds alle 
initiatieven of ideeën meer dan welkom!  

Onze Grote Dank ... 
Dit menen we ‘echtig en techtig’: wij danken van ganser harte en in naam van 
heel onze OKRA Ranst gemeenschap de 10 (tien!) vrijwilligers die op 19 
september mee ons lokaal een grote en zeer grondige poetsbeurt gaven ! 
Dank jullie wel !  

Poetshulp Okra-lokaal (m/v) 
Vermits wij voorlopig geen poetshulp ter beschikking hebben om ons lokaal te 
onderhouden, zouden wij graag een oproep doen om een wekelijkse beurtrol 
te organiseren met vrijwilligers. We hadden gedacht om elke week met 2 
bereidwilligen/2 uren het gewone onderhoud te doen en uiteraard tegen 
vergoeding.   
Dagen en uren zijn onderling af te spreken.  Je kan je aanbieden bij Luce 0485 65 56 08. Alvast dank! 

 
 Foodtruck op 18 oktober “Frietjes met snacks en stoofvlees en vidé à volonté” 
 Om 12.30 h. stipt beginnen we te eten.  
Inschrijven bij Luce 0485 65 56 08 of 03 485 55 73 én door storting 15 € per 
persoon op rekeningnr. BE41 9734 0214 0210 met vermelding:    
Foodtruck + jullie namen!         
Inschrijven tegen uiterlijk 13 oktober!               

 

Oktober 2022 

Agenda toekomstige activiteiten: 
Din 4 okt Squaredans 
Woe 5 okt Spellennamiddag 
Vrij 7 okt Computerforum 
Woe 12 okt Fietsvergadering 
Di 18 okt Foodtruck 
Woe 19 okt Spellennamiddag 
Vrij 21 okt        Vergadering Dagelijks Bestuur 
 

 
 
 
 
 

http://www.okraranst.be/


Koffienamiddag op 15 november 
Vanaf 13.30 u gezellig babbelen, kaarten, biljarten, bingo... en rond 16 u.   "Frikadellenkoek met krieken, brood,  
koffie/thee"  
Vooraf inschrijven tot 10 november bij Luce 0485 65 56 08 en 8 euro per persoon betalen op rekeningnr:  
BE41 9734 0214 0210 met vermelding: Frikadellenkoek en namen. 
 
Kerstfeest : zeker dinsdag 20 december 13.00 h. alvast in de agenda noteren ! 
 
Vergaderingen  

Woe 12 Okt van 13.30 h. tot 17.00 h. vergadering fietsvakantie 
Vrij 21 Okt van 09.30 h. tot 12.00 h. vergadering Dagelijks Bestuur 
                                     

Verhuringen 
Het lokaal is niet beschikbaar: WE 1/2 Okt en WE 15/16 Okt 

 
Spellennamiddag  
Onze spellennamiddagen worden goed bezocht, het is er gezellig !  
Kom mee doen op woensdagen 5 en 19 oktober vanaf 14 h. 
Voor meer inlichtingen : Coleta 03/353 32 76 .  
 

Petanque .  
Tornooien:  we hadden ons ingeschreven met 3 personen om deel te nemen aan een tornooi in Reet op 14 
september, maar dit werd door de weersomstandigheden afgelast.  
Spijtig weeral voor de mensen die er naar uitzagen ! 
 
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. 

Er kan ook steeds Darts gespeeld worden ter afwisseling of als er teveel deelnemers zijn ! 
We zoeken nog steeds een verantwoordelijke die iets wil organiseren rond Darts ! Er is 
budget beschikbaar voor verlichting, scorebord .... 

 
Squaredans 
We gaan proberen alles stillekesaan terug op te rakelen, met eenvoudige dingen terug beginnen, geen enkele 
dwang (buiten plezier maken) ! 
Ter herinnering: bij onze Squaredans wordt er niet gesprongen of gelopen, enkel gestapt ! Telkens 20 minuten 
op 'de vloer' en dan 10 minuten rust ! 
De gelegenheid is ideaal om eens geïnteresseerde mensen aan te spreken, 'men zegge het voort' ! We zien 
mekaar op dinsdag 4 oktober in ons lokaal om  19.30 h. ! 

 
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 !  
 



Cultuur  
Maandag 28 november in de Singel een optreden van de Bonanza’s.  
De Bonanza’s is een Kempische coverband met songs uit de 60-er jaren. 
Hiervoor kan je nu inschrijven bij Myriam: 20€ voor leden, 26€ voor niet-leden - inschrijven ten laatste 20 
oktober ! 
Maandag 30 januari 2023 in de Koningin Elisabethzaal: nieuwjaarsconcert met Frascati Symfonic. 
Blikvanger hier wordt de symfonie nr. 9 van Dvorak. 
Ook hier kan je al voor inschrijven, prijs 28€ leden, 38€ niet-leden en inschrijven ten laatste 1 december! 
 

Plezierfietsers 
Wij zijn nu (nog) in zomermodus: elke dinsdag fietsen in groep met samenkomst aan het 
lokaal te 13.30 h. deze namiddagtochten  gaan over een 40 km 

Op de info-namiddag van woensdag 12 oktober 2022 om 14.00 h. worden alle eerdere 
ingeschreven deelnemers aan onze fietsvakantie(s) verwacht. 

De paella-vergadering in november 2021 werd algemeen gesmaakt.  Gevolg: een sterke vraag om herhaling. 
Dus... 

Hou alvast zaterdag 12 november 2022 vrij, want vanaf 17.00 h. gaan we lekker BREUGELEN in ons lokaal. We 
genieten de formule ALL-IN, dat betekent echt ALLES ERIN: aperitief, uitgebreid volks buffet, nagerecht en alle 
dranken voor € 26 per persoon.  

Kom naar onze volgende fietsnamiddagen en info-namiddag. Daar kun je inschrijven en verneem je meer over 
de betaling. 

Computerforum 
We komen een volgende keer dus bijeen op vrijdag 7 oktober om 10.00 h. in ons lokaal. Op de agenda staan al 
zeker een overleg hoe we ons PC forum eventueel kunnen vervolledigen met een zgn. Digitafel. Ook bekijken 
we even hoe we aan de hand van de bij Fluvius beschikbare verbruiksgegevens kunnen komen tot mooie 
overzichten in Excel die ook voor iedereen thuis nuttig kunnen zijn . 
Geïnteresseerden die hun eigen verbruik willen analyseren worden alvast uitgenodigd om hun eigen 
verbruiksgegevens bij Mijn Fluvius aan te vragen en in een .csv formaat te downloaden (en mee te brengen 
uiteraard). 

Bridge 
Elke woensdagavond starten we om 19 u. zodat we ten laatste om 22.30 h. naar huis keren. Ook op vrijdag-
namiddag wordt er gespeeld vanaf 13.30 h. tot ongeveer 17.15 h.. 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. 
 
Regionieuws 
 
Daguitstappen georganiseerd door de regio in 2023 
Voor mei 2023 (tussen 8 en 27 mei)  is er een ‘Schelde-uitstap’ gepland richting Oudenaarde, met een 
proeverij in de voormiddag, een palingrestaurantbezoek ’s middags aan/dichtbij de Schelde tussen 
Dendermonde en Oudenaarde, en ’s namiddag wandelmogelijkheden in Oudenaarde, afgerond met 
broodmaaltijd omgeving Dendermonde/Klein- Brabant aan/dichtbij onze geliefde Schelde… 

In september 2023 (tussen 11 en 30) zetten we koers naar Zeeland, met een leerrijk bezoek in de voormiddag, 
mosselfestijn ’s middags en ’s namiddags wandelen (vrij/begeleid) door een Zeeuws/Zeelands stadje (of stad) 
en of/vrije tijd.. geen avondmaal voorzien, maar tijd genoeg voor een “krokske” of zoiets…. 

Voor geïnteresseerden: juiste data voor Ranst volgen later, maar laat tijdig weten of je hier graag aan wil 
deelnemen bij Myriam. Meer info ook daar te verkrijgen.  
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Seniorenfeest in Den Boomgaard te BROECHEM  
op donderdag 20 oktober om 11.30 

De laatste dag van de kaartenverkoop aan het onthaal  
van het gemeentehuis is vrijdag 14 oktober 2022 !  

Haast jullie om er bij 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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