
   
Agenda toekomstige activiteiten 
           
Woensdag 6 juli:  Spelnamiddag 14.00 u.  
Zaterdag 16 juli:  20-jarig bestaan Okra Bridge Ranst                                                                                    
Dinsdag 19 juli:  Koffienamiddag met gebak en Bingo 14.00 u.  
Woensdag 20 juli:  Spelnamiddag 14.00 u. 
Woensdag 3 augustus: Spelnamiddag 14.00 u. 
Dinsdag 9 augustus:  Vergadering Dagelijks bestuur om 9.30 u 

Groot Bestuur 10.15 u. 
Woensdag 17 augustus: Spelnamiddag 14.00 u. 
Dinsdag 30 augustus:  Zomerfeest 13.00 u. 
 
   
Spellennamiddagen juli - augustus 2022 
Er wordt tegenwoordig duchtig ge-rummycubd en een overwinning wordt telkens beloond met een 
serenade op mondharmonica! 
Volgende "vrije spellen" gaan door op woensdagen 6 juli – 20 juli -3 augustus -17 augustus  
van 14.00 tot 17.00 u. Kom je eens langs? 
 
Koffienamiddag/Praatcafé dinsdag 19 juli om 14 u. 
Koffie/thee + “gebak met zomerse frisheid” en dit weer voor de zeer democratische prijs van € 5.  
Ook onze bingokaartjes halen we dan weer uit de kast. 

 
Petanque 
Op zaterdag 18 juni 2022 hadden wij ons uitnodigingstornooi voor tripletten. De opkomst was vrij laag, 
maar toch konden we 13 ploegen verwelkomen. Rond 11 uur werd er gestart en er werden  
4 rondes gespeeld, afwisselend in de zon en onder de bomen. 
In het lokaal werd de airco aangezet zodat er toch wat verkoeling was tussen de spelrondes. In de latere 
namiddag was er de prijsuitreiking. 
 
We hebben de laatste weken één nieuw spelend lid mogen verwelkomen, maar er mag gerust nog wat 
volk bij… 
 
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 95 28 11.  Nieuwe spelers meer dan welkom !  
Na het petanque-spel  kan er altijd gekaart worden tot 18.00 u. 
 
Biljart en/of Darts 
We spelen elke dinsdagnamiddag van 13.30 u. Inlichtingen bij Jos 0474 56 67 83. 
 
Hobby- en handwerkclub 
Alle mensen die van creatieve werkjes houden… Welkom elke dinsdag van 13.00 u tot 16.00 u. 
Inlichtingen bij Francine 0470 27 95 29. 
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Bridge 
Op zaterdag 16 juli viert Okra Bridge Ranst haar 20-jarig bestaan, dat reeds in 2020 had moeten 
plaatsvinden, maar omwille van de corona pandemie is uitgesteld. In de namiddag is er natuurlijk een 
bridgetornooi voor onze leden en sympathiserende liefhebbers.  
Aansluitend, om 18 u. is er een uitgebreid koud buffet voor onze leden, maar ook voor andere Okra-
leden van ons trefpunt Ranst. Het koud buffet ziet er als volgt uit : 
Zalm in korstgebak, Visterrine, Gevuld tomaatje met garnaaltjes, Gevuld eitje, Ham met meloen, 
Hespenrolletje, Paté met uienconfituur, Kip met fruit. Assortiment salades, sausen en brood. 

Als dessert hebben we gekozen voor :  Rijstpap met suiker, Chocolade 
mouse en Tiramisu. 
Tijdens de maaltijd is er sfeermuziek met DJ en daarna een live 
optreden van de succesvolle Italiaanse zanger Pino Baresi die jullie 
zeker uitnodigt om eens lekker te dansen. Sommigen onder jullie 
herinneren hem misschien nog van zijn optreden op de 
afscheidsviering van Magda Van Tilborg, eerder op dit jaar in ‘Den 
Moor’ te Ranst.  
De prijs voor dit eetfestijn en het optreden van Pino Baresi is 

opzettelijk laag gehouden,  
namelijk € 25, maar voor Okra leden Ranst is dat € 20 per persoon, graag te storten op  
rekening BE98 9733 7287 3993 van Hulpkas Bridge Ranst met vermelding : 20 jaar Bridge Ranst. Hartelijk 
welkom! Inschrijven vóór 11 juli (inschrijvingsstrookje zie einde info nieuws). 
 
Vergaderingen 
Dagelijks bestuur: dinsdag 9 augustus om 9.30 u. en aansluitend ook vergadering met  
Groot bestuur om 10.15 u.  
 
Bezetting van het lokaal 
Okra-lokaal is niet beschikbaar: 1-2 juli, 15-16 juli, 19-20 augustus, 26-27 augustus 2022 
Dinsdag 12 juli: bloedgeven Rode Kruis 
 
Zomerfeest  
Op dinsdag  30 augustus 2022 vieren we samen ons “zomerfeest”. De deuren gaan open om 12.30 u en 

om 13 u. stipt zitten we klaar voor: bloemkool-broccolisoep, nadien krijgen we een 
zeer uitgebreide koude schotel met gekookt eitje, gebraad, beenham met asperges, 
gerookte zalm, gerookte forelfilet, perzik met tonijn, een aangepast sausje en frietjes, 
als nagerecht snoepen we van heerlijke vanille-ijs met frambozencoulis en slagroom 
gevolgd door koffie of thee. Tijdens de maaltijd is er wijn en water op tafel voorzien. 
Na het menu zal “Con la Farina” het podium vullen en ons aangenaam vermaken. 

Dit alles voor de prijs van € 30 voor de leden, € 40 voor niet-leden. 
 
Uiteraard is inschrijven noodzakelijk en dit kan tot 15 augustus 2022. 
Betaal liefst op rek.nr  BE41 9734 0214 0210  met vermelding  “zomerfeest + na(a)m(en)”.  
Betaald is ingeschreven! 
Je mag ook het inschrijvingsstrookje (zie einde info nieuws) gebruiken en contant betalen aan je 
contactpersoon. 
 
 
 
 
 
 



Okra fietsers en grensoverschrijdend gedrag  
 
Je zou denken: hoe kunnen die oudjes zich nu in 's hemelsnaam bezondigen aan grensoverschrijdend 
gedrag? En toch. In juni hebben een kleine 40 leden van OKRA Ranst HERHAALDELIJK, IN GROEP en 
WELBEWUST met die grens geflirt. Hun Nederlandse verblijfplaats, Reusel, op anderhalve kilometer van 

de Belgische grens, gaf aanleiding tot dit wispelturig 
gedrag. 
Op 6 juni fietsten de sportieve vakantiegangers van Ranst 
naar Reusel en op 10 juni terug, omgekeerde richting. 
Onderweg een natje en een droogje. Beide tochten waren 
goed voorbereid en verliepen vlot,  zonder hemelwater. 
Een vrijwilliger zorgde dat de bagage gebracht en gehaald 
werd in een gesloten aanhangwagen.  De drie dagen ter 
plaatse werd er ook duchtig gepeddeld, weer of geen weer. 
Het is uiteindelijk de schitterende groepsgeest en de 
noodzakelijke fietsdiscipline die deze vakantie tot een 

succes maakten. 
Hotel De Kempen was de eerste twee dagen nog niet helemaal ingewerkt. Na een woordje met de 
hoofdverdachte (manager) verbeterde de service de volgende dagen. Maar onze groep bleef begripvol 
en niemand kloeg zwaar over tekortkomingen van het jonge hotelpersoneel. 
De dagen verliepen in zonne- en regenvreugde. Doordat wij zo dicht bij de grens logeerden moesten we 
daar herhaaldelijk overheen. Het is gek, maar in het buitenland was het weer altijd net hetzelfde als in 't 
binnenland. Alle knooppuntroutes liepen door uitgestrekte bossen, rustend heideland, wijdse akkers en 
langgerekte kanalen. De stop- en lunchplaatsen waren met zorg gekozen en bijzonder: een 
Bokkenrijdershoeve, een eetboot op een kanaal, een bistro met het wonderlijke toilet vol 
vogelgekwetter.  
Al voor de laatste dag vroegen deelnemers "waar gaan we volgend jaar fietsen?".  Wel, het blijkt dat het 
organiserend team reeds contacten heeft met kandidaat-verblijfplaatsen, waar geen 
grensoverschrijdend gedrag nodig is, maar er moet nog verkenningswerk gebeuren. Je zoekt immers een 
hotel, liefst binnen fietsafstand, met voldoende kamers en met zekerheid dat de frieten samen met het 
hoofdgerecht worden opgediend en niet erna. 
Die sportieve fietsdagen zijn gelukkig alweer verlopen zonder technische of gezondheidsincidenten. Na 
afloop was het zoals de man die pas vader werd en zucht "ik ben moe maar gelukkig". 
 
Wij blijven fietsen: alle dinsdagen om 13.30 u. vertrek aan het lokaal 
Dagfietstochten: dinsdag 26 juli 2022 en dinsdag 23 augustus vertrek om 10 u. aan het lokaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitstap naar Rotterdam  
       
De zon deed al flink zijn best, toen we met een volle bus vertrokken naar de Rotte, het riviertje waar 
Rotterdam zijn naam aan dankt. 
 
De Erasmusbrug, met bijnaam “de Zwaan”, was het eerste iconische bouwwerk dat we tegenkwamen in 
deze hypermoderne stad. Bij het oversteken van de Nieuwe Maas, was reeds de magnifieke skyline met 
de talloze wolkenkrabbers te bewonderen.  
 
Geen pittoreske romantische gebouwen, zoals in authentieke oude stadjes ! 
Tijdens het bombardement op 14 mei 1940 werd de oude stad in een kwartier volledig vernield. 
 De oorlog is dus nooit ver bij een bezoek aan 
Rotterdam.  
 
Onze aandacht werd gevestigd op de bijzondere 
architectuur van de wolkenkrabbers, die tot de 
hoogste gebouwen van Nederland gerekend 
worden. Prachtig is ook het contrast tussen oud en 
nieuw, want de oude haventjes hebben nog altijd 
hun erfgoedwaarde behouden.  
 
Wij wandelden langs de Lijnbaan, de Koopgoot, de Coolsingel, de Markthal en de woonkubussen. In het 
stadhuis kregen we onverwachte uitleg van een plaatselijke gids. 
Tijdens de busritten door de stad bewonderden we de prachtige oude herenhuizen en de kunstwerken, 

die bijna op elk kruispunt te vinden zijn. 
 
Tijdens de vaartocht met de Pannenkoekenboot genoten wij 
à volonté van de lekkere pannenkoeken als lunch, met 
uitzicht op de oude en nieuwe kades van Rotterdam.  
En ‘s avonds dineerden we op 100 meter hoogte in de 
Euromast, met panorama-zicht vanaf ons bord tot tientallen 
kilometers in de verte. 
 
Een leerzame uitstap, met een leuk gezelschap, naar een  

onverwacht schitterende stad ! 
Het was indrukwekkend, dankzij Karl, de fantastische gids, die ons interessante wetenswaardigheden 
wist te vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een zomers receptje:  eenvoudig, goedkoop en het mag al eens zonder vlees of vis 
 
Nodig: aardappelen, ajuin, teentje look, courgettes, tomaten, gemalen kaas,  
- Aardappelen koken 
- Courgettes, ajuin en look kort stoven met kruiden naar eigen smaak 
- Tomaten pellen en ontpitten 
In de ovenschotel: schijfjes gekookte aardappelen, de gestoofde courgettes, de 
partjes of schijfjes tomaat, bestrooien met gemalen kaas, eventjes onder de grill en 
klaar, Smakelijk!  

 
 
Kan al eens van pas komen… 
 
Jos Van Loy     0474 56 67 83  vanloyj@gmail.com 
Leo Beeckx     0497 40 61 59  leo.beeckx@scarlet.be 
Myriam Bogaerts    0477 80 53 37  myriam2a@hotmail.com 
Coleta De Cock 03 353 32 76  0456 29 55 33  jorisrymen@gmail.com 
Walter Deproost 03 485 59 69  0476 31 88 08  walter.deproost@telenet.be 
Peter Clerckx  03 457 58 61  0484 35 60 87  peterclerckx45@gmail.com 
Herman Embrechts    0478 55 08 30  hermanembrechtsf@gmail.com 
Luce Gevers  03 485 55 73  0485 65 56 08  luce.gevers@telenet.be 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deelnamestrook viering 20-jarig bestaan Okra Bridge Ranst 
Ik neem deel aan de viering op zaterdag 16 juli 2022 om 18 u.  
 
Naam :--------------------------------------------------------------- en betaal ……………….  euro 
 
Naam :--------------------------------------------------------------- en betaal ………………   euro 
 
Okra-leden Ranst € 20 en niet-leden € 25 
Storting op rek.nr. Hulpkas Bridge: BE98 9733 7287 3993 met vermelding:  “20 jaar Bridge Ranst + 
na(a)m(en)”.   Ten laatste 11 juli 2022 ! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deelnamestrook zomerfeest  (strookje enkel nodig bij contante betaling aan contactpersoon) 
Ik neem deel aan het zomerfeest op dinsdag 30 augustus 2022 om 13 u. 
 
Naam :--------------------------------------------------------------- en betaal ……………….  euro 
 
Naam :--------------------------------------------------------------- en betaal ………………   euro 
 
Okra-leden Ranst € 30 en niet-leden € 40 
Storting op rek.nr  BE41 9734 0214 0210  met vermelding “Zomerfeest + na(a)m(en)”.  
Betaald is ingeschreven ! Ten laatste 15 augustus 2022 ! 
 
 
 
 
 



Voor de kwissers:  

 
Oplossing in het volgende infoblaadje. 


