
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September Herfstmaand 
 
Een lage 
avondzon 
kleurt de hemel  
zacht 
oranjerood 
Vogels zoeken 
naar een 
slaapplaats  
hoog in de bomen 
De naderende nacht ontneemt  
mij een vergezicht 
In deze verstilling neem ik afscheid  
van een geleefde dag    Paula Hagenaars 

  
Koffienamiddag op 20 september 
In september gaan we op onze koffienamiddag ook weer koffie en gebak 
aanbieden. Inschrijven is niet nodig. Uiteraard is er weer een spannende Bingo, 
kan er gebiljart en gekaart worden. 
 
                   Foodtruck op 18 oktober “Frietjes met snacks en stoofvlees à volonté” 
          Om 12.30 u. 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!                       

 

Onze kantine... ieders verantwoording ! 
Zoals wij allemaal goed weten of zouden moeten weten, ‘onze’ kantine wordt ‘gesoigneerd’ door onze 
voorzitter Jos. Jos doet dit graag, maar het zou toch fijn zijn als we af en toe eens een handje konden 
toesteken. 
Anders gaan we de huidige ‘flexibiliteit’ niet kunnen behouden en zullen bv. consumpties aan de toog 
moeten afgehaald worden ... We zijn een vrijwilligersvereniging en hebben geen betaald personeel ! 

September 2022 

Agenda toekomstige activiteiten: 
Woe 7 sept Spellennamiddag 
Di 20 sept Koffienamiddag 
Woe 21 sept Spellennamiddag 
Vrij 30 sept      Vergadering Dagelijks Bestuur 
 

 
 
 
 
 



Vergaderingen  
Vergadering Dagelijks Bestuur op vrijdag 30 september om 09.30 h. 
                                        
Verhuringen 
Het lokaal is niet beschikbaar voor volgende WE's : 
Maandag 05 Sep : seniorenraad 0900-1200 Hr 
Verhuurd : WE 3-4  / WE 10-11  / WE17-18  /  WE 24/25 

Spellennamiddag  
Onze spellennamiddagen worden goed bezocht, het is er gezellig !  
Kom mee doen op woensdagen 7 en 21 september vanaf 14 h. 
Voor meer inlichtingen : Coleta 03/353 32 76 .  
 

Petanque .  
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. 

 

Darts 
We stelden vast dat de Darts regelmatig gebruikt worden, tenminste te zien aan de ‘laterale’  
inslagsporen ! Zelfs de chauffage heeft gaatjes ! Probeer juister te mikken !! 
Kan er zich iemand ‘opwerpen’ als verantwoordelijke ?  
Er is budget beschikbaar voor verlichting, scorebord enzo. Danke ! 

Squaredans 
Heuglijk Nieuws: op dinsdagavond 4 oktober om 19.30 u. doen we een heropstartpoging ! 

 
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 (1 oktober ten laatste !!) bij Myriam. Prijs hiervoor is echter nog niet bekend. 
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 eveneens nog niet gekend. 

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

Wat? Nu al!  FIETSVAKANTIE 2023.  5 juni tot 9 juni 2023. 
Stel je voor... het team dat de fietsvakanties voorbereidt ging al in juni op verkenning en 
had onmiddellijk een schot in de roos, namelijk een AAR-SCHOT.  
Op ongeveer 55 km, dus binnen fietsbereik, ligt onze volgende fietsvakantie nu al op ons te wachten. Charmant 
stadje, rustiek hotel boven een historische watermolen, dat we helemaal mogen afhuren en waardoor we dus 



ook beperkt zullen zijn in aantal kamers. Een veelbelovend restaurant in het hotel (waarschijnlijk worden de 
frietjes hier samen met het gerecht opgediend). Kamers waar we als globetrotters best mee tevreden kunnen 
zijn: goed bed, badkamer/douche, eigen toilet, TV... 

Alle belangstellenden komen samen op woensdag 12 oktober 2022, in het OKRA lokaal, om 
14.00u.  Wij willen iedereen goed inlichten over deze nieuwe vakantie en meteen de 
voorlopige inschrijvingen noteren. Om een voorschot zal tegen 15 november gevraagd worden. 
Maak dat je erbij bent want het aantal deelnemers moet binnen de kamercapaciteit van het 
hotel blijven. 

Tegelijk wil Paul Boumans ons zijn schitterende reportage-video tonen van de fietsvakantie van dit jaar rond 
Reusel .  Een serieuze boterham dus, lekker om nu al aan te peuzelen!  
 
Mededeling van Paul : Aan alle deelnemers van de reis naar Rotterdam 16.06.2022, die graag de filmreportage 
van Rotterdam willen bekijken, stuur een mailtje naar p.boumans@gmail.com”! 

Computerforum 
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we terug bijeenkomen op vrijdag 7 oktober ! Wordt nog bevestigd ! Jullie 
kunnen altijd al gespreksthema’s aanvragen op pcforum@okraranst.be. 

Bridge 
Elke woensdagavond starten we om 19 u. zodat we ten laatste om 22.30 u. naar huis keren. Ook op vrijdag-
namiddag 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 ook mailen naar de voorzitter Luce Meeuwsen (luce.meeuwsen@telenet.be) of 
telefonisch op 03/485 57 27 of smartphone 0476/74 36 88. 
 
Oplossing Filippine “zomer 2022” : KAMPEERTERREIN 

1. ALBERT KANAAL 2.PIZZAHUT 3.VERLOREN MAANDAG 4.MENENPOORT 5.STADSFEESTZAAL 
6.ZEVENTIEN 7. DANIEL RADCLIFFE 8.SAINT TROPEZ 9.GARY ANDERSON 10.ZILVERRUG 
11.BIOGRAFIE 12.FUERTE VENTURA 13.ROBIN WILLIAMS 14.MOLENSLOOT 

 
Regionieuws 
Dinsdag 6 sept FIETSGORDEL NOORDERKEMPEN  - Heide-Kapellenbos – parochiezaal Heide  – Statieplein 8 -  

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Johan Petit 
Beste vrienden en sympathisanten van het Hulpfonds Chilumba, we zijn blij jullie te kunnen melden dat op 
zaterdag 24 september 2022 Johan Petit een benefiet optreden geeft ten voordele van het Hulpfonds Chilumba 
om 20 u. in de evenementenhal ‘den Boomgaard’, Antwerpsesteenweg 43 in Broechem-Ranst. Hij zal die avond 
'Jowan Prult' brengen. Dat is een soort van ‘best of’ voorstelling waarbij hij put uit stukken van vroeger. 
Johan Petit … dat is lachen, gieren, brullen. Hij woont al zijn hele leven in Borgerhout. Hij zag de wijk voor zijn 
ogen veranderen en verkleuren. Aanvankelijk was hij bang voor de Marokkaanse jongens in zijn buurt. Maar 
toen hij op latere leeftijd met een van hen bevriend raakte, veranderde dat zijn blik op de stad. “Het vreemde 
voelde niet langer vreemd. De stad is de optelsom van alle mensen die er wonen.” 
Johan Petit gaat al strunkelend door het leven en daar puurt hij zijn verhalen uit. Die zijn vaak komisch, soms 
ontroerend, maar altijd vanuit het hart.  
Petit is al bijna twintig jaar een vaste waarde in het theatercircuit. In de schoot van het MartHa!tentatief 
maakte hij naam met voorstellingen als 'De Zoölogie’ en 'Klein Jowanneke gaat dood'. Zijn laatste voorstelling 
‘Nu het nog kan’ is een ode aan zijn moeder en aan het leven. 

Petit brengt theater zoals een goede stand-upcomedy zou moeten zijn, met af en toe een lach en een traan.  

 

    

Praktische info 
Waar? evenementenhal ‘den Boomgaard’, Antwerpsesteenweg 43 in Broechem-Ranst 
Hoe laat? Deuren : 19.30 u. Begin voorstelling : 20 u. 
Hoe te bereiken? Met de wagen, vrij grote parking.  
Met het openbaar vervoer : buslijn 420 - 421  
Ticket : € 17 betalingen gebeuren best en gemakkelijk via volgend Google formulier : 
http://bit.do/comedyavondJohanPetit 

Na bestelling en betaling komt u op de lijst van deelnemers en hoeft u bij het betreden van de inkomhal enkel 
uw familienaam te zeggen en het aantal personen dat u meebrengt. 

Meer informatie over onze vereniging vindt u op de website www.hulpfonds-chilumba.be , alsook op de 
Facebook pagina https://www.facebook.com/HulpfondsChilumba/ . 

Nodig uw vrienden en kennissen uit om deze voostelling zeker niet te missen. 

De bestuursleden van het Hulpfonds Chilumba 
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