
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juli is voor ons de Nieuwe Startmaand ! 
Met ons allen deden we langdurige en 
soms heel moeilijke dingen om het 
covidbeestje eronder te krijgen. Maar 
het is denkelijk en hopelijk eindelijk 
gelukt ! We zullen wel nog een tijd 

voorzichtig moeten blijven, vooral tegen zwakkeren en 
mensen die nog niet ingeënt zijn. Ook onder mekaar dienen 
we nog de nodige maatregelen te respekteren. Die zijn 
duidelijk zichtbaar in het lokaal aangebracht. Weet dat jullie 
lokaal volledig voldoet aan de sanitaire richtlijnen  voor Covid! 
De verluchtingsinstallatie die al vanaf de nieuwbouw door de 
gemeente geïnstalleerd werd voldoet aan alle geldende 
normen voor afzuig, aanvoer, verversing en filtering van de 
lucht. Dus rekenen we op jullie om niet te vlug te ‘klagen’ dat 
de verluchting tocht ! Het is nodig om ons lokaal veilig te gebruiken. Er zal kortelings een goedgekeurde CO2 
meter geplaatst worden die voor iedereen goerd zichtbaar is. Ook onze recente investering in 2 bijkomende 
airco’s aan het plafond zullen in de warme zomerdagen voor een aangenaam binnenklimaat zorgen ! Wij 
houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte van de verdere ontwikkelingen ! 
Op de nationale OKRA website vinden jullie steeds de richtlijnen die voor ons gelden : Coronarichtlijnen | OKRA  
 
Jullie OKRA bestuur 
 
Activiteiten Maand juli – augustus 
 
Zomerfeest ! 

We trekken de stoute schoenen aan en houden op 17 augustus ons zomerfeest ! 
Jullie bestuur en vrijwilligers (gegadigden welkom !) zorgen voor de nodige en veilige 
omkadering. Noodgedwongen veranderden we van traiteur. We danken onze 
jarenlange trouwe Vogelzang voor de jarenlange culinaire feestmaaltijden die ze ons 
bezorgden ! Voor ons op stapel staande Zomerfeest op 17 augustus doen we beroep 
op traiteur Van Dijck. Wat krijgen we op de feestdis : 
Cressonsoep / Varkenshaasje met groenten en kroketten / Bavarois en koffie . Het 
aperitief wordt jullie door OKRA aangeboden vanaf 12.30 h!  

We gaan om 13 h aan tafel. De deelnameprijs bedraagt 25 €. Een inschrijvingsformulier vinden jullie achteraan 
dit infoblaadje .  
 
 

   Zomer 2021 

Agenda toekomstige activiteiten: 

Woensdag 7 juli  Spellennamiddag 
Dinsdag 13 juli     Bloedafname Rode Kruis 
Woensdag 21 juli Spellennamiddag 
Vrijdag 30 juli  Dagelijks bestuur 
Dinsdag 3 augustus Squaredans 
Woensdag 4 augustus Spellennamiddag 
Dinsdag 10 augustus Groot Bestuur 
Dinsdag 17 augustus  Zomerfeest 
Woensdag 18 augustus Spellennamiddag 
Vrijdag 27 augustus Dagelijks bestuur 
Dinsdag 14 september Wokmobiel 
 
 
 
Vrijdag 25 oktober    Dagelijks Bestuursteam 
 
 
 
 
 

https://www.okra.be/corona/richtlijnen


Wokmobiel 
Onze maandelijkse bijeenkomst in 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.  

 

Spellennamiddag 
Na een paar namiddagen ‘onder okra’s paraplu’ , nu terug binnen ! We spelen op woensdagen 7 
en 21 juli, op 4 en 18 augustus, op 1 september ! Telkens om 14.00 u. De spellennamiddagen zijn 
dus op elke eerste en derde woensdag van de maand !  

 

Vergaderingen 
Dagelijks bestuur : op vrijdagen 30 juli en 27 augustus om 09.30 u. in ons lokaal 
Groot bestuur :  op dinsdag 10 augustus om 10.00 u. In ons lokaal. 
 

Petanque 
Onze deelwerking Petanque viert dit jaar haar 25-bestaan ! Reden te meer om dit mede 
door jullie talrijke aanwezigheden te ondersteunen ! 
Het jaartlijkse clubkampioenschap zal doorgaan, ergens in september/oktober, verdere info 
volgt in een volgende editie 
We hervatten stilaan de normale trend, dus vanaf volgende week (week van 25/06/21) weer 
spelen voor inleg/drankje. 
Ondertussen is ook de competitie van de doubletten van start gegaan en werd de eerste 
wedstrijd buitenshuis gewonnen met 2 - 7 tegen Mortsel. 
Door de covid onregelmatigheden valt het regelmatigheidscriterium voor dit jaar spijtig 
genoeg weg. 
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 . 

 
Biljart 
Vanaf dinsdag 15 juni kunnen wij weer volop onze hobby beoefenen.Wij hebben het 
geluk dat onze biljartzaal apart ligt van de gelagzaal.Wij verwachten onze spelers en 
supporters dan ook vanaf 13.30 u. met opgekuiste keu en ingesmeerd 
pommeranske. 

Inlichtingen bij Jos Van Loy 0474/566.783       

 
Computerforum 
Ook deze aktiviteit gaan we terug aanzwengelen. Geïnteresseerden kunnen alvast een mailtje sturen met hun 
ideën / wensen / suggesties naar pcforum@okraranst.be ! 
 
 
Squaredans 
Zouden we nog kunnen en durven ? We plannen een eerste bijeenkomst, als de 
covidmaatregelen het toelaten, op dinsdag 3 augustus om 19.30 u. In ons lokaal ! 
Meer nieuws later! Iedereen welkom, ook om aan te moedigen 
 (of den toog te doen) ! 
 

mailto:pcforum@okraranst.be


Fietsvakantie 2021 
De immense akkers van Bachten de Kupe lagen te glimlachen in de weldoende zon. "Mijn land, mijn vlakke 
land" zong Brel (met zijn Brussels accentje). Tarwevelden, gerst, maïs, bieten, aardappelen, hier en daar al het 
blauwe feest van vlasvlakten. Dat was onze Westhoek, waar 32 straffe fietsende Ranstenaars van genoten van 
maandag 7 juni tot vrijdag 11 juni. Zag je ooit einders zonder einde? 

Vanuit hotel De Oude Abdij in het dommelende stadje Lo vonden we de veelbelovende poort op deze 
eenvoudige landelijk poëzie. Hier ontstonden immers pareltjes als "Ju, djeuk mijn peerd", hier ook woont 
Willem Vermandere, hier is dat verstilde kasteeltje van Beauvoorde. Helaas herinneren hier ook vele witte 
zerkjes aan de Groote Oorlog. Laat dit land met geschiedenis maar zonder industrie nog lang een wereld van 
rust en horizonten blijven, want mensen van 70 - 80 jaar vinden hier eigen jeugdjaren op het platteland terug... 

Zo genoten die 32 hongerige fietsers van een lang begeerde vakantie, overgoten van een gulle zon en zorgeloze 
kameraadschap.   

INFO voor de Plezierfietsers: terug fietsen elke dinsdagnamiddag, vanaf 13.30 u aan het OKRA-lokaal. MAAR op 
dinsdagen 27 juli en 31 augustus (fietsgordel Voorkempen Oostmalle – Notelaar) trekken we er voor de hele 
dag op uit: samenkomen aan het lokaal te 10.00 u en wegwezen - onderweg kopen we dan een snackmaaltijd.   

 
 
Ons eerder traditioneel gezellig naaikransje van de dinsdagnamiddag krijgt een nieuwe, meer 
‘ladingdekkende’ naam : Hobby- en Handwerkclub. Alle mensen die van kleine creatieve werkjes 
houden 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,  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 

 

 

 

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

INSCHRIJFFORMULIER ZOMERFEEST op 17 augustus (uiterlijk tot 1 augustus) 

Ik neem deel : 

NAAM + voornaam: ………………………………………………………. X 25€  

NAAM + voornaam: ………………………………………………………. X 25€  

NAAM + voornaam: ………………………………………………………. X 25€  

Partner- niet lid …………………………………………………………….. X 30€  

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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