
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
De koffienamiddag van 15 september gaat niet door !  

Nieuws uit ons lokaal 
Er zullen nieuwe kasten komen, stijl zoals keuken, in de stockageruimte. Per deelwerking komt er een afsluitbaar 
kastvak. Nu ligt er een beetje vanalles overal en voor iedereen toegangkelijk, dus daar komt verbetering in ! 

Corona bescherming 
De schikking in ons lokaal werd aangepst aan de richtlijnen: zelf geen tafels verplaatsen of stoelen bijplaatsen a.ub. 
Er staan op enkele  plaatsen handonsmetting dispensers. 
We houden ons aan de regels : afstand houden / geen lichamelijk contact / mondmasker op  als je niet aan tafel zit / 
regelmatig handen wassen / niet roepen of luid spreken 
De richtlijnen per deelwerking hangen uit in het lokaal: houdt jullie er streng aan ! 

Vakantie Vayamundo 21 – 25 september 2020 
Je leest het goed: de vakantie blijft in onze planning staan en zal doorgaan, indien er geen absoluut verbod komt van 
"hogerhand".  
Iedereen betaalde een voorschot, de kamers zijn gereserveerd op naam, de bus met fiets-aanhangwagen ligt vast, 
reisverzekering is betaald. 
We hebben nog wel een aantal praktische schikkingen te treffen: jouw betaling van het saldo, uren van lading 

aanhangwagen, van effectief vertrek, van terugkeer en andere afspraken, zoals op gebied van 
corona-veiligheid. Voor deze regelingen roepen we alle deelnemers op voor een bijeenkomst in 
ons OKRA-LOKAAL, op maandag 7 september 2020, te 14.00 uur. Mondmasker niet vergeten ! 
Moest er ondertussen, of na onze bijeenkomst op 7/9 belangrijk nieuws volgen - wat uiteraard 
nog altijd mogelijk is - dan worden alle medereizigers individueel verwittigd, per mail of 
telefoon. 
Ondertussen duimen maar voor een welverdiende vakantie!  

Petanque 
Ook onze petanquers zijn onder de richtlijnen van OKRA+ SPORT terug beperkt gestart. Neem kontakt op met een van 
jullie verantwoordelijken. De richtlijnen zullen uithangen aan het lokaal. 
Alvast op donderdag 24 september gaat onze petanque initiatie voor 55-plussers door. Dit staat ook in ‘Uit in Ranst’ en 
op onze eigen website. We nodigen vrienden en kennissen uit die eens graag op een rustige en verantwoorde manier 
een balletje willen gooien. Onze ervaren petanquers zullen wegwijs maken in houdingen, technieken, reglementen, 
plezante en ongedwongen sfeer ! 

Belangrijk : vervoerbewijzen De Lijn 
Vanaf 1 juli werken de mangneetkaarten niet meer op bus en tram ! 
Je kan de restwaarde van je kaart inwisselen voor SMS tickets of korting op een volgende lijnkaart in de lijnwinkels van 
De lijn. Je kan je oude kaart ook gewoon inruilen bij de winkel waar je ze normaal koopt: het saldo bedrag moet wel nog 
duidelijk leesbaar zijn. Dit bedrag geldt dan als korting op aankoop van ritten op je 10 ritten electronische lijnkaart. 
Meer info op https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/omruilactie/. 

Railpass NMBS 
Gezien de sanitaire evolutie rond COVID-19 in België en om een grote toevloed en concentraties aan reizigers te 
vermijden, heeft de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020 beslist de lancering van de gratis Railpass met 12 
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treinritten uit te stellen. Normaal zou elke Belgische inwoner (ouder dan 12 jaar) de gratis Railpass vanaf begin augustus 
hebben kunnen aanvragen, om deze vanaf 17 augustus te gebruiken.  
Het gebruik van deze gratis Railpass is uitgesteld 5 oktober 2020. De pas zal geldig zijn tot 31 maart 2021. Het online 
platform met het formulier om de pass aan te vragen zal nog voor 1 september starten. NMBS zal hierover op het 
moment zelf communiceren. 

Corona dwarsboomt onze feesten 
Al zeker tot eind augustus blijft ons lokaal voor alle activiteiten gesloten. Wat er daarna gaat gebeuren is momenteel 
nog niet geweten en zal afhangen van wat de veiligheidsraad verder zal beslissen. 
Overal worden grote en kleine evenementen afgelast. Om met een groter aantal mensen samen te zitten is in deze tijd 
zeker niet bevorderlijk, zelfs onveilig voor onze gezondheid. Ook hier is er, net als bij het lentefeest,  maar 1 schuldige 
genaamd  Corona. 
En datzelfde coronabeest krijgt nog meer op zijn geweten want ook  ons wokfestijn  op 15 september kan niet doorgaan 
en moeten we uitstellen naar latere datum. 
2020 zal voor ieder van ons een jaar worden dat we niet vlug gaan vergeten, maar er is weinig aan te veranderen. Het 
weerzien met al onze OKRA-vrienden zal daarna eens zoveel deugd doen. En al die feesten … die halen we achteraf 
dubbel en dik in! 
Er blijft maar 1 ding te doen: hou je aan de regels en BLIJF GEZOND ! 

CULTUUR  MET OKRA   (najaar 2020) 
Operette 
Enkele mensen bestelden kaarten voor de operette die normaal in april zou doorgaan. Eerst werd gehoopt deze te laten 
doorgaan op 28 september, maar deze operette is nu echter definitief afgelast. De tickets zullen terugbetaald worden.  

Najaarsconcert ‘The Sound of Music’ –Stadsschouwburg–donderdag 10 december, 14u00 
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. Deep Bridge, een jong entertainment productiehuis uit Wilrijk, maakt 
met regisseur StanyCrets een volledig nieuwe versie, zonder afbreuk te doen aan het verhaal en het unieke kader 
waarbinnen deze prachtige gezinsmusical zich afspeelt. Het wordt een ode aan het romantische verhaal waarin alle 
vintage elementen van de voorstelling aanwezig zijn. Koen Van Impe kruipt in de rol 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. Charlotte Suijs en Pieter Casteleyn vervolledigen de cast als Liesl en Rolf. 
OKRA heeft een afspraak met Deep Bridge om in Antwerpen, Gent en Hasselt minimum 500 plaatsen te verkopen, dit 
resulteert in een stevige prijsvermindering: de prijs voor OKRA-leden is €25 i.p.v. €74 / €59 / €49. 
Kaarten hiervoor kan je al bestellen bij Myriam ( ten laatste 1 oktober graag de bestellingen binnen!!!) 

Nieuwjaarsconcert 
Ook hiervoor ligt al een datum vast, maar meer info volgt later. 
25 januari 2021 Nieuwjaarsconcert ‘CLASSIC TOP 10 BIS – Orfeosymphonic – Koningin Elisabethzaal 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttige Tel Nr/GSM/E-MAIL  
Jos Van Loy                                  0474/566.783      vanloyj@gmail.com 
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 
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 

 

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 
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