December 2016 – Januari 2017
Editoriaal
Elke week brengt een volgende adventskaarsje ons nu dichter bij het Lichtfeest. Zuiver licht is
belangrijk voor alle leven, planten, dieren, mensen. Doorheen alle culturen en godsdienstige
systemen werden de kortste dagen met vele namen bedacht, in onze kontreien noemden we het
Joelfeest of Kerstfeest. Laat het in deze tijd Licht worden in onze woning, onze familie, onze OKRA.
Dan kan het Kerstkindje in alle blijdschap geboren worden.
Het bestuur van OKRA biedt jullie alvast zijn warme kerstwensen aan en wenst jullie gezellige eindejaarsdagen.
Activiteiten
OKRA Kerstfeest
Ons kerstfeest gaat door op dinsdag 20 december vanaf 13.00 u. in ons lokaal. Deuren open om 12.30 u.
Op het menu staat : ossestaartsoep-gebraad/rosbief met kroketten en groentenkrans-kerstgebak met koffie.
Twee glazen wijn en water aan tafel,zijn inbegrepen. Er wordt tevens in een tombola voorzien, aan 2 lotjes voor 5 € (zo
kunnen meer verschillende personen een prijs krijgen).
De animatie zal verzorgd worden door DE HOOIKSE STRANGERS. Zij brengen een fantastische show, waar lachen
gegarandeerd is. Leef u in, in de liedjes van de (echte) Strangers.
DEELNAMEPRIJS : Voor onze leden : 25 € en voor de partner, die geen lid is : 38€.
Gelieve u in te schrijven via uw contactpersoon ten laatste op 10 december 2016. De contactpersonen geven de namen
van de deelnemers tijdig door aan een lid van het dagelijks bestuursteam en storten het desbetreffende bedrag op de
Okra rekening.
Spellennamiddag
Op woensdagen 7 december en 4 januari zijn dus de volgende spellennamiddagen. We hopen echt dat we jou daar ook
mogen begroeten, iedere maand komt er meer volk over de vloer. Doe gewoon eens mee !
Wil je nog meer weten … even Coleta De Cock bellen : Tel. 03 / 353.32.76 of GSM 0496/41.77.86
De wekelijkse kaartnamiddagen gaan gewoon door elke dinsdag vanaf 12.30 tot 17.00 u.
Vergadering groot bestuur
Deze gaat door op dinsdag 10 januari 2017 om 10.00 u. in ons lokaal. Wij hopen op een grote opkomst, want het
financiëel verslag zal moeten goedgekeurd worden. Tevens moet de goedkeuring gegeven worden over de ontheffing
van de verantwoordelijkheid van de financiëel verantwoordelijken.
Vergaderingen Dagelijks Bestuursteam
Deze gaan door op vrijdag 30 december 2016 en op vrijdag 27 januari 2017 om 10.00 u. in ons lokaal.
Statuaire vergadering en Nieuwjaarsreceptie
Deze gaat door op dinsdag 17 januari 2017 vanaf 13.00 u. in ons lokaal. Tijdens deze vergadering komt u te weten wat
het afgelopen jaar gebracht heeft en tevens wat onze toekomstperspectieven zijn. Een volledig jaarprogramma zal ter
beschikking liggen. Onze financiëel verantwoordelijke zal het kasverslag voordragen. Bij deze moet de vergadering de
goedkeuring geven over de ontheffing van de verantwoordelijkheid door handopsteking.

Na dit officiële gedeelte gaan wij dan over naar het ontspannende gedeelte en volgt de nieuwjaarsreceptie met een
hapje en een drankje, u aangeboden door ons Okra trefpunt.
U kunt onderling van gedachten wisselen, voorstellen doen en zo meer.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.
Bridge activiteiten december 2016 en januari 2017
Zoals we gewend zijn spelen we wekelijks 2 bridgedrives: de eerste op woensdagavond van 19.30 u. tot 23 u. en de
tweede op vrijdagnamiddag van 13.30 u. tot 17.30. Maar hieronder zijn er enkele kleine ‘afwijkingen’.
Op woensdag 30 november en vrijdag 2 december brengt de sint speculaas voor de brave bridgers. Ook diegenen die
geen goed resultaat behalen worden door de sint beloond.
Op woensdag 11 januari verzamelen we reeds om 18.00 u. voor het jaarlijkse ‘Worsten en appelbrood’.
Keuze uit: of 1 worstenbrood + 1 appelbol of 2 worstenbroden of 2 appelbollen of voor de kleine eters slechts 1 stuk.
Op vrijdag 13 januari is er de gewone bridgedrive om 13.30 u. Maar aansluitend is er om 18.00 u. de
‘nieuwjaarsreceptie’. Ook de niet-bridgende partner is uitgenodigd. Om 10.00 u. ’s morgens worden de hapjes voor de
receptie klaargemaakt. En daar mogen ook mannen aan meewerken.
OKRA Ranst Squaredans voor senioren
Onze volgende avonden zetten we op dinsdag 29 november en dinsdag 13 december om 19.30 u. in
ons lokaal. Voor januari spreken we nog verder af. Iedereen is welkom, ook als toeschouwer!
Nieuwe gegadigden kunnen er op elk ogenblik bij komen: we bewegen voor het plezier, niks moeilijk.
Je vindt alle info op onze OKRA Ranst website .
Computerforum
Onze volgende bijeenkomst is gepland op vrijdag 16 december om 10.00 u. in ons lokaal. Voor januari spreken we nog
af, we moeten rekening houden met andere activiteiten. Iedereen is welkom. Degenen die kunnen mogen altijd hun
eigen laptop meebrengen. Er kan ook op de clublaptop getoond worden hoe sommige dingen kunnen gedaan worden.
Kijk ook regelmatig op ons computerforum op het internet.
Kerstconcert
Op zondag 11 december 2016. brengt het gemengd koor Olenzea een stemmig
kerstconcert ten voordele van het ‘Hulpfonds Chilumba vzw’, dat een volledige
lagere school heeft opgericht in het straatarme Malawi. Het koor brengt een
gevarieerd programma onder leiding van dirigent Mark Thijs en wordt begeleid aan
de piano door Rita De Graeuwe. Het koor bestaat uit een 30-tal zangers, allen
amateurs, meestal leden van de families Lens en Onzea, met een passie voor
koormuziek. Het oorspronkelijke familiekoor dat bijna 20 jaar bestaat, is in de vele
jaren van haar bestaan versterkt door een aantal ‘goedgestemde’ vrienden en
kennissen.
We hopen op zondag 11 december dan ook vele muziekliefhebbers te mogen
begroeten in de St.-Pancratiuskerk te Ranst. Het concert begint om 15 u.,
en vanaf 14.15 u. kan u reeds een plaats uitkiezen in de kerk.
De toegangskaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen bij de koorleden of bij de bestuursleden van het Hulpfonds
Chilumba. In voorverkoop kosten de plaatsen 12 Euro (9 Euro voor -18 j). Aan de kassa betaalt u 14 Euro (10 Euro voor 18 j). U kan de kaarten ook bestellen via de website: www.hulpfonds-chilumba.be en het bedrag storten op rekening
BE85 7310 0399 9506 met bic code KREDBEBB. De kaarten liggen dan bij de ingang van de kerk voor u gereed. Na afloop
van het concert is u welkom achteraan in de kerk waar u met uw toegangskaart een eerste drank krijgt aangeboden.
In januari 2017 verschijnt er GEEN Okra magazine en zult u dus ook GEEN Infonieuws ontvangen.
Daarom geven wij in huidig Infoblad reeds de nodige gegevens voor december en januari 2017.

Kijk regelmatig op de website van OKRA Ranst.

ACADEMIE VOORKEMPEN
Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven
deuren 13.30u

14.00 u - 16.00 u.

donderdag 8/12/2016
Winterfeesten en gebak - André Delcart
André Delcart geeft uitleg over specifieke gerechten bij de vele feesten, hun oorsprong,
mythes en gebruiken. Is Halloween ouder dan Allerheiligen? Waarom eten we
pannenkoeken met Allerheiligen? Vanwaar komt de kerststronk, de legende van
Sinterklaas, klaaskoeken, speculaas …?
Een ‘lekker interessante’ lezing, die u niet mag missen.
►André Delcart doet al jarenlang onderzoek naar het culinair erfgoed en de eetcultuur
in Vlaanderen. Hij is gepassioneerd door voeding en geschiedenis.

donderdag 19/01/2017
Omgaan met verlies en verdriet - Manu Keirse
Verdriet en verlies maken deel uit van het leven, en toch bereiden weinig mensen zich
hierop voor. Zowel de rouwenden als de omgeving zitten met vragen. Is het normaal
dat je je na maanden nog zo verdrietig voelt? Is het ooit nog mogelijk om weer van het
leven te genieten? Is het waar dat de tijd 'alle wonden heelt'? Hoe kan je iemand in
verdriet helpen en troosten? Manu Keirse geeft tijdens deze lezing antwoorden en
inzichten.
►Manu Keirse is emeritus hoogleraar verliesverwerking aan de Faculteit Geneeskunde
van de K.U. Leuven en deeltijds hoogleraar aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Hij
is auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet

Agenda toekomstige aktiviteiten:
Dinsdag 29 november
Woensdag 7 december
Dinsdag 13 december
Vrijdag 16 december
Dinsdag 20 december
Vrijdag 30 december
Woensdag 4 januari
Dinsdag 10 januari
Dinsdag 17 januari
Vrijdag 27 januari

Squaredans
Spellennamiddag
Squaredans
Computerforum
Kerstfeest
Dagelijks Bestuur
Spellennamiddag
Groot Bestuur
Statuaire Algemene Vergadering
Nieuwjaarsreceptie
Dagelijks Bestuur

Nuttige telefoonnummers
Jos Van Loy
Marie-L. Verhaegen
Coleta De Cock
Jaak Giebens
Walter Deproost
Louis Dillen
Leo Beeckx

0474/56.67.83
03/475.03.14
03/353.32.76
0485/58.26.52
03/485.59.69
0476/92.45.53
03/485.61.59

Bankr ekening BE62 9730 5320 7261 van Okra Trefpunt Ranst, 2 520 Ranst
Opgelet: li dgelden en sportverzekeri ng op BE32 9731 1038 2802 tnv OKRA trefpunt Ranst

Vakantie aan zee 2017.
Het duurt nog wel even maar … u kan nu reeds inschrijven.
Hotel “Cajou”, Nieuwpoortlaan 42, 8660 De Panne. Tel. 058/41.13.03
Prijs : € 325 per persoon in een tweepersoonskamer;
supplement voor een eenpersoonskamer € 60, dus € 385.
Van maandag 5 juni tot vrijdag 9 juni 2017. Inschrijven ten laatste op 4
maart 2017 via onderstaande inschrijvingsstrook, af te geven aan uw
wijkverantwoordelijke of in de brievenbus van OKRA Ranst in de
Valkenlaan 1.
Voorschot € 100 per persoon te betalen op rekening BE62 9730 5320
7261 (bic code ARSPB22) van OKRA Trefpunt Ranst ten laatste op 11
maart 2017. Saldo te storten voor 6 mei 2017. Wie in een
tweepersoonskamer verblijft betaalt als saldo (wanneer voorschot werd
betaald) € 225 per persoon, dus € 450 per koppel. Wie in een
eenpersoonskamer verblijft betaalt (wanneer voorschot werd betaald) € 285 als saldo.
Inschrijfstrook onderaan
BLOKKEN met BEN CRABBE
Ons trefpunt zal op dinsdag 2 mei 2017 een opname bijwonen in de studio
van ENG Videohouse te Vilvoorde. We hebben voor deze opname, die van 14
u tot 17 u. plaatsvindt, 50 plaatsen gereserveerd in de studio.
We vertrekken met een autocar om 12.30 u aan de kerk van Ranst, zodat we
tijdig in Vilvoorde zullen aankomen. Het bijwonen van de opnames is gratis!
Bij aankomst krijgt iedere persoon bovendien 2 gratis drankbonnetjes
aangeboden. De heen en terugreis met de autocar moet natuurlijk wel
betaald worden, maar daarvoor zal het Okra bestuur van Ranst een deel
bijleggen voor zijn leden en betaalt u slechts 5 Euro voor deze aangename
namiddag. Wanneer u weet dat u ter plaatse 2 gratis drankbonnetjes mag verwachten … dan is de uitstap bijna gratis.
De terugkeer in Ranst is voorzien rond 18 u.
Aangezien slechts 50 plaatsen voor onze vereniging gereserveerd zijn is het gewenst dat u snel moet reageren want …
op = op. En natuurlijk is deze uitstap enkel voorbehouden voor de leden van Okra trefpunt Ranst. Wanneer er na 15
april nog enkele plaatsen zouden vrij zijn in de bus, mag ook een niet-lid mee. Maar we denken dat de bus dan reeds
volzet kan zijn en … vol = vol. Gelieve bijgaande inschrijvingstrook in de brievenbus aan het Okra-lokaal te deponeren of
een bericht te sturen aan walter.deproost@telenet.be. Inschrijvingsstrook onderaan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrook Vakantie aan Zee :
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………….
Tel. ………………………………….…….. GSM ……………………………………………….
e-mail adres : ………………………………………………………………………………………..
Wenst deel te nemen aan de vakantie aan zee
O met fiets
O klassiek
O elektrisch
O zonder fiets
Kiest voor :
O tweepersoonskamer, samen met ………………………………………………………..
O eenpersoonskamer
O graag dezelfde kamer als in 2016 met nr. ……
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrook Blokken met Ben Crabbé : Ranst, datum invullen, …………………………….
Ik (of wij) …………………………………………………………………………… , lid (leden) van Okra trefpunt
Ranst, wil(len) deelnemen aan de uitstap op dinsdag 2 mei 2017 naar de studio van ENG
Videohouse te Vilvoorde voor de opname van een uitzending van ‘Blokken’.
Ik zal bij het vertrek 5 Euro per persoon op de bus betalen.
Handtekening :

