December 2017 en Januari 2018
het bestuur van
OKRA trefpunt Ranst
wenst al haar leden
en hun familie een Zalige Kerst
en
een Voorspoedig en Gezond 2018

Agenda toekomstige activiteiten:
Woensdag 6 december
Dinsdag 12 december
Dinsdag 19 december
Vrijdag 29 december
Dinsdag 2 januari
Woensdag 3 januari
Vrijdag 5 januari
Dinsdag 16 januari

Spellennamiddag
Squaredans
Kerstfeeest
Dagelijks Bestuur
Squaredans
Spellennamiddag
Computerforum
Statuaire AV
Nieuwjaarsreceptie
Dagelijks Bestuur

In januari verschijnt er geen Okra magazine. Het huidige
Vrijdag 26 januari
Infonieuws geldt dus voor december 2017 en januari 2018.
De contactpersonen hoeven dus tijdens de vergadering dagelijks bestuur op 29 december geen magazines te
komen afhalen.

Voor de contactpersonen : inning van de lidgelden mag van start gaan. Bij het huidige okra magazine van
december vindt u tevens de nodige zegels om op de lidkaarten te kleven. Wie in 2017 een sportverzekering
heeft betaald staat aangeduid met de letter ‘S’ op bijgaande lijst. Wie reeds betaald heeft voor 2018 staat
onderaan vermeld en daar moet dus niets meer ontvangen worden. Wij raden zeker een sportverzekering aan
voor de petanque - fietsen - wandelen en dansen (U kunt dat bedrag terugkrijgen van uw mutualiteit). Op de
lijst vult u het betaalde bedrag in (cash of gestort) en bezorgt de lijst terug aan Jos Van Loy of aan een lid van
het dagelijks bestuur, dit ten laatste op 09 januari 2018.
Bedragen Lidgeld : Gewoon Lid
Gezinslid
Rusthuis
ACV
Sportverzekering

= 23€ (aangeduid met (H)
= 15€
(G)
= 10€
(R)
= 0€
(A) Hier hoeft u geen lidgeld te ontvangen
= 8€ voor iedereen

Activiteiten
Kerstfeest op dinsdag 19 december
Naar jaarlijkse gewoonte vieren wij ons kerstfeest op dinsdag 19 december in ons lokaal. Deuren open om
12.30 u. en start om 13.00 u .Onze getrouwe traiteur ‘De Vogelsang’ schotelt ons volgend menu voor :
Krabcoctail-rosbief en gebraad met groentekrans en kroketten-kerstgebak-koffie met versnaperingen. Plat- en
bruiswater staan op tafel en twee glazen wijn (wit of rood) per persoon worden aangeboden. Dit alles
voor 25€! Een tombola van kerststukken en fruitmanden is er ook (om de kosten wat te dekken)!
Uw partner, die geen lid is, mag eveneens deelnemen maar betaalt dan wel 38€ vooraf.
CON CUORE (muziek met een hart) zorgt voor de animatie. Mooie opbeurende muziek gezongen
door een zanger en zangeres, met luisterliedjes en vlotte meezingers, met voor de kersttijd
een sfeervol kerstprogramma.

Inschrijving kerstfeest tot 11 december ten laatste via uw contactpersoon of door storting op BE62 9730
5320 7261 met vermelding van de namen van de deelnemers en adres.
Statutaire vergadering en nieuwjaarsreceptie
Deze gaat door op dinsdag 16 januari vanaf 13.30 uur in ons lokaal. U krijgt een overzicht van het voorbije jaar
en ook wat de toekomstplannen zijn. De financiële toestand van de vereniging zal tevens worden
medegedeeld. Na het officiële gedeelte, ronden wij af met een traditionele nieuwjaarsreceptie met een hapje
en een drankje.
Vergadering dagelijks bestuursteam
Op vrijdag 29 december en vrijdag 26 januari van 09.30 tot 12.00 u. in ons lokaal.
Vergadering adviesraad gemeente
Op maandag 4 december van 09.30 tot 12.00 u. in ons lokaal.
Spellennamiddag
Op woensdagen 6 december en 3 januari komen de volgende spellennamiddagen eraan. Start te 14.00 u.,
einde rond 17.00 u., naargelang hoe spannend het is. Momenteel hebben we telkens liefhebbers voor
kaarten, scrabble, rummikub, biljarten. Deze activiteit gaat door op elke eerste woensdag van de maand.
Wil je daarover nog meer weten, bel dan Coleta De Cock: 03/353 32 76.
OKRA Ranst Squaredans voor senioren
Dans met ons mee ! Met een 20-tal vinnige senioren zetten we ons beste beentje voor ! We
komen een volgende keer bijeen op dinsdag 12 december om 19.30 u. in ons lokaal. In
januari mikken we op dinsdag 2 januari. Kijk ook eens op onze website . Bij squaredans
wordt niet gelopen of gesprongen, enkel flink ritmisch gestapt. Breng vrienden en kennissen
mee, we proberen aan minstens 3 squares te geraken, dus meer dan 24 dansers !
Computerforum
Op vrijdag 5 januari om 10.00 u. komen we een volgende keer bijeen met ons clubke. Nieuw: mensen die
dingen op hun laptop willen uitproberen met wat hulp, kunnen vanaf 09.30 u. terecht. Wel dan even vooraf
even Leo contacteren op 0497 40 61 59. Ondertussen blijft ons computerforum op het internet verder
bestaan. Alle OKRA leden van Ranst kunnen ook daar bij ons terecht met hun kleine of grotere
computervragen.
Andere activiteiten
Buiten de in deze nieuwsbrief in detail aangekondigde activiteiten, vergeten we niet dat bij OKRA Ranst op
woensdagavond en vrijdagnamiddag bridge gespeeld wordt, dat er de dinsdagnamiddag genaaid en gebiljart
wordt, dat op maandagnamiddag en donderdagnamiddag petanque gespeeld wordt, dat er op dinsdag
(uitgezonderd op de koffiedinsdagen) en donderdag gefietst wordt ! Kijk regelmatig op
de website van OKRA Ranst. Daar vind je een volledig overzicht van activiteiten en verantwoordelijken.
Nuttige Tel Nr/GSM/E-MAIL
Jos Van Loy
03/345.96.01
M-Louise Verhaegen 03/475.03.14
De Cock Coleta
03/353.32.76
Jaak Giebens
Deproost Walter
03/485.59.69
Dillen Louis
Bogaerts Myriam
03/290.65.37
Clerckx Peter
03/457.58.61
Leo Beeckx

0474/566.783
0476/243.624
0496/417.786
0485/583.652
0476/318.808
0476/924.553
0477/805.337
0484/356.087
0497/406.159

vanloyj@gmail.com
marie-louise.verhaegen@telenet.be
jorisrymen@gmail.com
walter.deproost@telenet.be
louis.dillen1@telenet.be
myriam2a@hotmail.com
peterclerckx45@gmail.com
leo.beeckx@scarlet.be

Bankrekening BE6 2 973 0 53 20 72 61 van O kra Trefpunt Ranst, 25 20 Ranst
Opgelet: lidgelden en spor tverz eke ring op BE32 9731 1038 2802 tnv OKRA trefpunt Ranst

Verslagen
PLEZIERFIETSERS IN DE WINTER
Verbazing: de drie voorbije dinsdagen kwamen er telkens dertien fietsers opdagen om het toch al wat zure
weer uit te dagen met een flinke fietstocht! Nu ja, flink, 't is te zeggen dat we in de winter doorgaan met
fietsen als 't weer dat enigszins toelaat, maar dat we de afstand beperken tot 20 à 25 km, zodat we thuis zijn
tegen het donker en zeker tegen dat er gesquaredanst gaat worden.
Dus: wees niet bang en bij redelijk weer kom je op dinsdag tegen 13.30 u maar eens kijken aan 't lokaal, want
de kans is groot dat we er de hele winter mee doorgaan; we mogen de trappers niet verliezen tegen dat de
lente ons weer buitenroept.
En zo nu en dan is er een verrassing, zoals op 14 november. We zijn naar de kermis van Lier gefietst en hebben
ons buikje gevuld met smoutebollen en wafels, op kosten "van de kas"! Daarop zijn we naar onze vaste stek in
Lier getrokken: de Rosmolen, een gemeenschapshuis voor de buurt. Altijd gezellig en met wat geluk is onze
zangeres van rond de 90 daar, die dan liedjes zingt die nog ouder zijn dan zijzelf, in puur Liers dialect .
Een bijzonder moment!

Vakantie aan zee 2018
Ons Okra bestuur zit momenteel met een dilemma … we hebben reeds een optie genomen voor de jaarlijkse
vakantie in Hotel Cajou De Panne van maandag 14 tot vrijdag 18 mei 2018, maar wanneer we geen 30
vakantiegangers bijeen krijgen kunnen we deze vakantie niet laten
doorgaan omdat dan het busvervoer te duur wordt.
De prijs hebben we kunnen behouden aan : € 325 per persoon in
een tweepersoonskamer; supplement voor een eenpersoonskamer
€ 60, dus € 385. Maar dan rekenen we op minimaal 30 personen
met autocar en fietsaanhangwagen inbegrepen.
Kunnen we dit aantal niet halen dan moeten we op zoek gaan naar
een nieuwe bestemming die we gemakkelijk kunnen bereiken met
de eigen wagen of met de trein.
Daarom willen we eerst onderzoeken wie meegaat naar De Panne.
Het bijgevoegd formulier (voorlopige inschrijving) verwachten we tegen 28 december 2017 en is af te geven
aan één van de bestuursleden of mag gepost worden in de brievenbus aan de Valkenlaan 1. En wie met de
computer e-mailt mag het sturen aan : walter.deproost@telenet.be
------------------------- voorlopige inschrijving ------------------------------------------------------------------------------Naam en voornaam:

……………………………………………………………

Adres :

………………………………………………………..
………………………………………………………….
Tel. :
………………………………………………….
GSM :
………………………………………………..
e-mail adres : ………………………………………………………….
Wenst deel te nemen aan de vakantie aan zee 2018
O met fiets
O klassiek
O elektrisch

O zonder fiets

Kiest voor :
O tweepersoonskamer, samen met ………………………………………………………..
O eenpersoonskamer

ACADEMIE VOORKEMPEN
Praktisch
Waar: Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven
Deuren: 13.30u
Duur: 14u-16u
Bereikbaarheid: Halte Zandhoven Dorp: bussen 411, 420, 427
Onze voordrachten
Payoke: 30j. strijden tegen mensenhandel
Patsy Sörensen
Donderdag 7 /12/2017
Bij het horen van de naam Payoke denken de meesten onder ons spontaan aan Patsy
Sörensen en aan “een opvanghuis voor prostituees in Antwerpen.”
Payoke is echter véél meer dan dat.
In de afgelopen 30 jaar heeft Payoke / Patsy Sörensen zich ontpopt tot één van de
belangrijkste exporteurs van België. In meer dan 70 landen heeft zij lokale autoriteiten en
organisaties bijgestaan bij het oprichten van opvanghuizen voor slachtoffers
mensenhandel en wetgevers geadviseerd betreffende de ontwikkeling van een nationale
wetgeving ter bestrijding van mensenhandel.
Het “Belgisch Model” is een internationaal ijkpunt wat betreft een performante samenwerking tussen politie /
justitie, dienst vreemdelingenzaken en gespecialiseerde shelters. Dankzij dit model krijgen slachtoffers een
statutaire bescherming en kunnen criminele organisaties die mensen verhandelen sneller gedetecteerd en
vervolgd worden. En “The Payoke Way” is dé internationale standaard voor het oprichten van shelters.

!!! Aandacht:
Spijtig genoeg moeten wij jullie melden dat, Marc Brillouet zijn voordracht van 18/01/2018
in Zandhoven afgelast heeft, samen met al de andere die hij voorzien had
Wij zijn nog op zoek naar vervanging
Hopelijk lukt dat

