
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dit infoblaadje geldt voor heel de zomer. Volgende editie tegen september ! 

Goed Nieuws 
Ondanks de vele Covid19 beperkingen en vooral de risico’s die toch wel ernstig blijven voor ons en jullie, zeg 
maar het ‘nog active seniorendom’, werken we er in ons OKRA trefpunt Ranst volop aan om jullie zo vlug als 
toegelaten en als mogelijk terug de gelegenheid te bieden tot de zo broodnodige ontspanning in groep. 
Wij hebben in Ranst het geluk van een goed en modern lokaal te mogen gebruiken, hier zijn dus zeker 
mogelijkheden om ons aan de omstandigheden aan te passen. 
Ook is het zo dat de meesten van ons, die ook binnen OKRA aan sport doen (fietsen, petanque) ook de 
richtlijnen van OKRA+ SPORT dienen te volgen. De richtlijnen voor buitensport zijn inderdaad soepeler dan 
voor binnenactiviteiten. 
Met het bestuur en de leiding van de deelwerkingen zijn we in regelmatig overleg om te zien wat en hoe kan 
gebeuren. Als eerste stap zien we het openstellen van het sanitair voor buitenactiviteiten, zonder evenwel 
toegang tot het lokaal. De richtlijjnen en beperkingen daarrond zullen ter plekke duidelijk aangebracht zijn. 
Verder zullen jullie dadelijk op de hoogte gebracht worden door de verantwoordelijken voor de deelwerkingen 
bij een verandering van de richtlijnen. We wensen jullie ondanks de Covid19 crisis toch een mooie zomer, 
geniet van elke gelegenheid, maar bescherm zeker jezelf en je omgeving! 
Jullie OKRA bestuur. 

PLEZIERFIETSERS ZIJN ER OM TE FIETSEN! 
Goed nieuws. Wij hebben geïnformeerd bij verschillende "instanties" of het mag. Wij fietsen terug VANAF 9 JUNI. Geef 
dus vanaf nu volop haver aan je stalen ros en zorg ervoor dat je hoefijzers in orde zijn. Onderweg pannenkoeken of 
taarten eten en een stomende koffie of thee, of ander lekkers drinken zal er nog niet bij zijn. Hoewel... we hebben al 
mensen gezien die een ijsje hadden bemachtigd. Maar natuurlijk, wij fietsen toch enkel voor de sport en de rest 
interesseert ons maar matig!?  Het belangrijkste is dat we mekaar gaan terugzien en dat we flink kunnen bijpraten. 
Hoewel... ook al fietsend moeten wij voorlopig blijven anderhalve meteren.  

Kom dus dinsdag 9 juni samen aan het lokaal, zoals gewoonlijk te 13.30 u. 

Nog goed nieuws. Zoals je als deelnemer al wist hebben we de vakantie in Vayamundo - Oostende verplaatst naar 
september: van 21 tot 25/09. De reactie daarop was bijna eenstemmig positief: twee van de oorspronkelijke deelnemers 
kunnen in die periode niet mee maar alle anderen wilden ingeschreven blijven en er zijn twee nieuwkomers. Het enige 
voorbehoud is natuurlijk dat er tegen die tijd hopelijk geen officïele beperkingen meer gaan zijn. Wij hebben in Ranst 
een grot. Je kunt daar een kaarske gaan branden; dat helpt... In ieder geval houden we jullie op de hoogte. Als alles nu 
doorgaat zoals gepland zal er een persoonlijke oproep komen aan alle deelnemers om samen te komen voor de laatste 
afspraken en instructies. Je mag die oproep verwachten voor eind augustus of begin september.  

Ondertussen lekker weer in groep fietsen in een nieuwe zonnige zomer! 

   Juni – Juli - Augustus 2020  



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. 

Corona dwarsboomt onze feesten 
 
Al zeker tot eind juni 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.Met spijt in ons hart moeten wij als bestuur 
dus ook melden dat ons zomerfeest van 18 augustus NIET kan doorgaan. 
Ook hier is er, net als bij het lentefeest,  maar 1 schuldige genaamd  c o r o n a.  
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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