
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindelijk is het zover ! 
We zijn allemaal zeer verheugd dat we eindelijk na lange 
maanden van ‘niets’ eindelijk weer in onze goede vertrouwde 
lokaal kunnen bijeenkomen. Dank zij de inspanningen van heel 
onze OKRA familie lukten we erin om onze werking terug in 
gang te zwengelen. We gaan nu volhouden, nog wat 
voorzichtig zijn, met de ganse bestuursploeg gaan we zorgen 
voor een mooie nazomer en herfst ! Aan jullie om dit mee 
waar te maken, we rekenen op jullie allemaal om terug deel te 
nemen aan alle activiteiten ! We houden het veilig en gezond !                                                         
Jullie OKRA bestuur 
 
 
Wokmobiel 
Onze maandelijkse bijeenkomst op 14 september gaan we verwennen met de 
gekende Wokmobiel. Hier doen we vanwege OKRA een ‘welkomstgebaar’ voor 
onze hernieuwde start : slechts 15 € ! Inschrijfformulier vinden jullie ook achteraan 
dit infoblaadje. Opgelet : vóór 1 september inschrijven ! 

Spellennamiddag 
We gingen denderend van start ! Op woensdag 18 augustus was het gezellig 
druk. Volgende namiddagen komen we terug bijeen : woensdagen 1 en 15 
september !  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 .  

 

 

Vergadering Dagelijks bestuur : op vrijdag 24 september om 09.30 u. in ons lokaal  
 
Petanque 
Er wordt gespeeld 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 

 

   September 2021 

Agenda toekomstige activiteiten: 

Woensdag 1 sept Spellennamiddag 
Dinsdag 14 sept  Wokmobiel 
Woensdag 15 sept Spellennamiddag 
Vrijdag 24 sept  Dagelijks bestuur 
Dinsdag 28 sept  Squaredans 
 
 
 
 
 
 
 



Biljart 
We spelen elke dinsdagnnamiddag vanaf 13.30 h. Inlichtingen bij Jos 0474/56.6783 

Computerforum 
Ook deze aktiviteit willen we terug aanzwengelen. Geïnteresseerden kunnen alvast een mailtje sturen met hun 
ideeën / wensen / suggesties naar pcforum@okraranst.be ! 
Tot op vandaag héél weinig reakties : we wachten op de herfst .... 
 
Squaredans 
Volgende dansronde op dinsdag 28 september om 19.30 u. In ons lokaal !  
Iedereen welkom om mee te doen, gewoon te kijken (of den toog te doen) ! 

 
Ons eerder traditioneel gezellig naaikransje van de 
dinsdagnamiddag kreeg een nieuwe, meer  ‘ladingdekkende’ naam :  
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,  
 

Veiligheid 
Onlangs bleek dat een elektrisch verlengsnoer in de bergruimte levensgevaarlijk defekt was. 
Vanaf nu mogen in ons lokaal enkel nog de beschikbare verlengsnoeren met aangegoten 
stekkers en OKRA vermelding gebruikt worden. Bij de minste beschadiging niet meer gebruiken !  
 
Regioquiz Oelegem op 25 november 

We zouden weer graag aan deze gezellige regioquiz in Oelegem deelnemen met een paar 
ploegjes. Leuke sfeer verzekerd, deelnemen is weer belangrijker dan iets winnen ! 
Er moeten 4 deelnemers per ploegje zijn ! Spreek af met vriendinnen en vrienden  en meld je 
bij Myriam ! 

 
 
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. 

 
Plezierfietsers en andere Trappers 
Kort bericht: De kip zit op een groot ei, volop aan 't broeden. Wij horen al het getsjirp van 
meer dan een klein kuiken. Zij zijn ondereen bezig over de volgende fietsvakantie (2022!). 
Heel binnenkort moet die uit het ei komen, samen met nog een paar andere veelbelovende 
kuikens. Jullie mogen de namen van die kuikens heel binnenkort rechtstreeks per mail of 
telefoon verwachten.  
Ondertussen gaan we door met onze fietsnamiddagen: elke dinsdag vertrek aan het lokaal 
te 13.30u. Een daguitstap is gepland voor dinsdag 28/09, met vertrek te 10.00u, als het 
weer dat toelaat...  
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Koffienamiddagen 
De gewone koffienamiddagen starten terug in oktober. We gaan trachten telkens ‘iets speciaals’ 
te voorzien. Meer info in ons volgend infoblaadje !  

Volgende feesten 

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

Verslag van ons zomerfeest 
Eindelijk was het zover, na bijna 2 jaar niet meer in een grote 
gezellige groep bijeengeweest te zijn, zagen we mekaar met 
86 deelnemers na die moeilijke periode terug voor ons 
Zomerfeest. De tafels waren zoals gewoonlijk prachtig gedekt 
en versierd en stonden verder vaneen dan anders: wij 
hielden streng de hand aan de nog geldende sanitaire 
richtlijnen. Iedereen werd aangemaand zoveel mogelijk te 
blijven zitten en bij het verlaten van de plaats het 
mondmasker te dragen. Ook de handen werden bij het 
binnenkomen van de zaal regelmatig ontsmet. De verluchting 
stond op volle kracht, de aanwezige CO detector gaf heel de 
tijd een mooi groen signaal. De beperkingen hadden wel tot 
gevolg dat de aanwezigen niet zelf naar de toog mochten 
voor een drankje, vrijwilligers deelden die rond.  

Zoals aangekondigd maakten we voor de eerste 
keer gebruik van de diensten van traiteur Van 
Dijck, onze ouwe trouwe Vogelsang was ermee 
gestopt. Maar de nieuwe traiteur heeft dit 
naadloos overgenomen: de soep was 
verrukkelijk, veel mensen vroegen nog een 
tweede bord. Ook het varkenshaasje met de 
groentjes en kroketten was meer dan lekker. 
Omdat de coronamaatregelen niet meer 
toelieten dat er schotels met eten op tafel 
stonden om zichzelf te bedienen, werd het 
eten op het bord aan tafel gebracht. Een 
welverdiende pluim voor de traiteur en haar 
helpers !  
 

De artiesten van dienst voor deze mooie 
namiddag, gaven een mooie show ten 
beste met populaire liedjes, lekker live 
gebracht door Lea, Marc assisteerde 
haar voortreffelijk en speelde 
hartverwarmend saxofoon. Het geheel 
werd doorspekt met plezante sketches 
en mopjes : nog van dat !   
Na het dessert en nog een laatste 
drankje voor de mensen die nog goesting 
hadden, ruimden vele vrijwilligers weeral 
de zaal op, werd door bekwame handen 
de afwas gedaan en alles picobello 
achtergelaten. 
Met veel dank aan alle helpers en ons bestuur ! 

 



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 bij Myriam. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCHRIJFFORMULIER WOKMOBIEL 14 september (uiterlijk tot 1 september) 

Ik neem deel : 

NAAM + voornaam: ………………………………………………………. X 15€  

NAAM + voornaam: ………………………………………………………. X 15€  

NAAM + voornaam: ………………………………………………………. X 15€  

Partner- niet lid …………………………………………………………….. X 20€  

Graag storten op rekening (opgelet!) BE41 9734 0214 0210 van Okra Trefpunt Ranst met vermelding van uw 
naam of cash betalen aan uw contactpersoon of lid dagelijks bestuur. 

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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