Februari 2018
de Vorstmaand is afgewerkt
en Valentijn staat al te wenken
de grote feesten zijn voorbij
we werken ons naar de lente toe
een gemeende glimlach naar mekaar
we ziet de eerste krokus ?

Agenda toekomstige activiteiten:
Maandag 29 januari
Dinsdag 30 januari
Woensdag 7 februari
Dinsdag 20 februari
Dinsdag 27 februari

Dagelijks Bestuur
Squaredans
Spellennamiddag
Worstenbrood
Squaredans

Van onze voorzitter
Op vraag van de leden van het groot bestuur geven wij hierbij de namen van degenen die ons ontvallen
(overleden) zijn gedurende het voorbije jaar 2017 :
VAN WINCKEL François, CORNELIS Marcel, ROYER Anita,
DE BIE Lucien, SCHELFHOUT Frans, VERHEYEN Jaak en VAN EESTER Jos.
Mogen zij rust en vrede kennen in het hiernamaals.
Einde 2017 telde onze vereniging 323 ingeschreven leden. Hiervan hebben er 23 hun lidmaatschap niet
vernieuwd voor 2018 om diverse redenen. In dit nieuwe jaar gaan wij dus van start met een toch zeer
respectabel aantal van 293 leden.
Worstenbrood en Appelbollen
Tijdens de maandelijkse bijeenkomst(koffie) van dinsdag 20 februari kunnen wij tevens genieten van heerlijk
worstenbrood of/en appelbol. U betaalt 4 € ter plaatse ,alles inbegrepen, en wordt dan ook verwacht.
LET OP : U dient zich vooraf in te schrijven ,liefst via de inschrijvingsstrook aan het einde van dit blaadje. U
mag die bussen in de brievenbus van Okra, Valkenlaan 1, of afgeven aan uw contactpersoon of aan iemand
van het dagelijks bestuursteam.
Inschrijven voor donderdag 15 februari !
Inschrijfstrook achteraan dit blaadje
Vergadering dagelijks bestuursteam
Op maandag 29 januari en op vrijdag 23 februari van 09.30 tot 12.00 u. in ons lokaal.
Spellennamiddag
Op woensdagen 7 februari en 4 maart 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 30 januari om 19.30 u. in ons lokaal. In februari mikken we op dinsdag 27
februari. Kijk ook eens op onze website . Breng vrienden en kennissen mee, we proberen aan minstens 3
squares te geraken, dus meer dan 24 dansers !

BRIDGEN is niet moeilijk … ’t is gemakkelijk.
Onze bridgeafdeling speelt rustig verder met bijna 50 actieve spelers. Dat maakt
dat wij tweemaal per week met zo’n 20 tot 30 spelers bridge spelen. Het is wel
een beetje te betreuren dat vele mensen er niet durven mee te starten omdat ze
denken dat het wat te moeilijk is. Integendeel eigenlijk. Vele van onze leden zijn
oorspronkelijk met bridgen gestart zonder eigenlijk een echte voorgeschiedenis
van kaarten. Dat kan natuurlijk … maar het is natuurlijk een voordeel wanneer je
al over wat kaartervaring beschikt. Mensen die vooraf al ‘whist’, ‘boomke wies’,
‘kingen’, harten jagen’, o.d. gespeeld hebben zijn bevoordeeld. Die hoeven dan
alleen nog maar de spelregels van bridge te leren.
Daarom willen in het najaar opnieuw een cursus voor aanvangers organiseren. Het wordt vermoedelijk ofwel
van woensdag namiddag van 14 u. tot 17 u. of wel een donderdagavond van 19 u. tot 22 u., afhankelijk wat de
deelnemers verkiezen. Vooraf zullen we ook een gratis les als kennismaking organiseren. We laten tijdig meer
hierover weten.
Men zegge het voort !!!
Computerforum
Op vrijdag 2 maart 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.
Operette De Vogelhandelaar
Zoals reeds gemeld op ons kerstfeest kunnen de liefhebbers van operette naar een voorstelling van DE
VOGELHANDELAAR in de Arenbergschouwburg Antwerpen.
De voorstellingen zijn gepland op paasmaandag 2 april en dinsdag 3 april 2018, telkens om 14u30.
Prijs is 28€ voor leden en 35€ voor niet-leden.
Zoals steeds is het de bedoeling dat je op eigen kracht naar de schouwburg gaat.
Inschrijven kan via onderstaand strookje OF telefonisch naar Myriam
(0477 805 337 of 03 290 65 37) en dit ten laatste 8 februari !
Betaling graag ten laatste 10 februari op rekening BE62 9730 5320 7261 van OKRA trefpunt Ranst (vergeet
dan zeker niet naam en juiste datum van voorstelling te vermelden)
OF rechtstreeks betalen aan Myriam of Coleta. Voor de inschrijvers : alvast veel muzikaal plezier!
Let wel: op dinsdag 3 april is het eveneens lentefeest in ons lokaal !! Inschrijfstrook achteraan dit blaadje
Vakantie aan zee … ja of nee
In onze december aflevering hadden we gevraagd wie er mee naar De Panne zou gaan en dat is een
bedroevend laag getal geworden. Elf deelnemers dat is weinig. Te weinig voor een vakantie met een autocar
op maandag en op autocar op vrijdag voor de terugreis. Dat hadden we ook gemeld en dan hebben we de
vakantie in De Panne maar geannuleerd. Spijtig, we zijn daar altijd goed ontvangen en de laatste jaren nog
lekkerder verwend dan voorheen.
Nu wil het bestuur wel naar een andere bestemming uitkijken maar dan is weer het probleem … hoeveel
mensen en wie willen er mee. Er werd al naar een nieuwe locatie gezocht. We zijn al in Oostende bij
Vayamundo gaan kijken en er werd bij al een hotel in Wenduine geïnformeerd. Maar we moeten eerst weten
wie er wil meegaan en liefst zo snel mogelijk, wanneer deze vakantie nog in mei of juni zou kunnen doorgaan.
Daarom een korte bevraging en liefst een bevestiging wanneer je interesse hebt.
Inschrijfstrook achteraan dit blaadje

Verslagen
Petanque
Op onze Nieuwjaars receptie maandag 4
januari werden de beste wensen voor 2018 betuigd
en een glaasje geheven en wat versnapering
genuttigd.
Het was een drukke namiddag wij vierde het
kampioenschap van het voorbije jaar 2017.
Emblemen en medailles werden uitgereikt .
Dan nog een partijtje petanque gespeeld, het was
wel koud maar we waren toch blij wat in de buitenlucht te vertoeven.
Om 17 uur stonden de tafels klaar voor het smullen van het tradioneel worstenbrood en appelbol en een
gekozen drank. Met nog een plezant samenzijn en een babbel en sommige wat kaarten is het jaar 2018 vrolijk
ingezet. Hopelijk voor iedereen een gezond 2018!
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

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

ACADEMIE VOORKEMPEN
Praktisch
Waar: Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven
Deuren: 13.30u Duur: 14u-16u

Vincent Van Gogh, zijn bewogen leven en werk.
Lieve Marien
Donderdag 8/2/2018
Aan de hand van heel veel beeldmateriaal leren we de tijd en de omstandigheden
waarin Van Gogh leefde kennen. Een verhaal ook over zijn familie. Van Gogh was
een man van 12 stielen en 13 ongelukken, zijn kunst bleef soms onbegrepen. Ook
zijn ziekte komt aan bod, en zijn omzwervingen in Nederland, België, Engeland en
Frankrijk.
è Lieve Marien is journalist en stadsgids Antwerpen

Hoeveel vergif zit er in mijnen hof?
Greet De Schutter
Donderdag 1/3/2018
Sinds 1 januari 2015 legt de overheid ons strengere regels op voor wat betreft
het pesticiden gebruik. Waarom? En wat betekenen deze regels voor 'mijnen
hof'?
Greet De Schutter was tot 1 oktober 2017 diensthoofd milieu van het Provinciaal
Instituut voor Hygiëne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfstrook Operette De Vogelhandelaar
Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………..wil graag een voorstelling bijwonen op
O maandag 2 april met …. leden (28€pp) en …. niet-leden (35€pp) of op
O dinsdag 3 april met …. leden (28€pp) en …. niet-leden (35€pp)
O betaal hierbij de som van …………. € of
O stort de som van …………. € op rekening BE62 9730 5320 7261 van OKRA trefpunt Ranst
Telefoneren naar een bestuurslid
Bedankt … snel doen !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfstrook Vakantie aan Zee
Ik …………………………………………………………………..
ben geïnteresseerd in een midweekvakantie aan zee in de periode mei – juni 2018.
Ja of Nee (schrappen wat past)
Commentaar : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
-

Afgeven aan een bestuurslid (b.v. uw wijkverantwoordelijke)

-

In de brievenbus steken aan het lokaal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfstrook Worstenbrood / Appelbollen
Naam

2 worst

2 appel

1 worst en 1 appel

…………………………………………………………
…………………………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………

………………
………………
………………
………………

……………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
….………..

(zet een kruisje in het vak wat u wenst)

DE PLEZIERFIETSERS: uitkijken naar het nieuwe seizoen
Het voorbije jaar heeft ons vele mooie fietsuren bezorgd. Dat was ook te zien aan het aantal
deelnemers in het volle seizoen; zo van april tot oktober waren we voortdurend met 15 tot 20
dappere trappers. Een keer waren we voor de namiddagtocht met weinigen, wegens het te hete
weer. En drie namiddagen konden we helemaal niet fietsen omdat de hemel ons zou besproeien
onderweg.
Iedereen die de taak op zich nam om routes te verkennen en te leiden verdient een serieus woord
van dank! Door ons systeem van mekaar afwisselende voorrijders komen we geregeld op oudere,
maar vaak ook op nieuwe paden terecht, soms volgens de knooppunten, soms niet. We hebben zo al
heel wat mooie stukjes natuur gezien in de wijde omgeving van Ranst. We kennen stilaan ook de
truuken om onderweg een extraatje mee te pikken: in't Fortje in Kessel krijg je op
dinsdagnamiddagen bij je koffie of thee gratis een stuk vlaai, tenminste toch buiten de
vakantieperiodes. LEKKER!
Ook in het nieuwe seizoen 2018 gaan we ons best doen om mooie routes uit te stippelen, met
onderweg het nodige proviand: een drankje, of twee drankjes of een ijsje. Wanneer we op de laatste
dinsdag van een maand een ganse dag onderweg zijn zorgen we ervoor dat we rond de middag een
kleine maaltijd kunnen nemen, liefst tegen democratische prijzen.
Wij willen het nieuwe seizoen officiëel "inhuldigen" op dinsdag 6 maart 2018. We vragen een zo groot
mogelijke opkomst: bij voldoende goed weer tegen 13.30 u aan het OKRA-lokaal, om samen een
toertje te doen en om tegen 15.30u terug te zijn aan 't lokaal. We zetten ons dan neer om het
programma voor de rest van het jaar vast te leggen, zoals we nu al twee keren eerder met sukses
deden. Moest het Belgisch klimaat geen fietstochtje toestaan of moest je niet meefietsen te 13.30u,
dan komen we direct naar 't lokaal tegen 15.30 u. Er zal een drankje en een koekje op ons wachten en
we voorzien zeker tegen 17 u. klaar te zijn.
Vanaf die 6de maart gaan we weer geregeld op pad: elke dinsdag vanaf 13.30u, maar de laatste dinsdag
van elke maand al vanaf de voormiddag, soms eerst een stukje met de auto, soms direct op de fiets
vanaf ons lokaal. Wanneer er een bijzondere activiteit is van OKRA op een dinsdag, zoals een feestmaal
of een koffienamiddag met een bijzonder thema, zal er niet begeleid gefietst worden.
Wij verwachten weer vele liefhebbers op 6 maart om het seizoen vlot te starten!

