Juli - Augustus 2017
Editoriaal

het korenbloemblauw en het klaproosrood
versieren de berm van de weg
de zomerzon zorgt voor glans op het gras
een vlinder strijkt neer in een haag
een badderend meesje in een fontein
hoe mooi kan een zomerdag zijn …
Activiteiten
Koffie/Bingo/Biljart
Op dinsdag 18 juli komen wij om 13.30 u. weer met zijn allen samen in ons lokaal. Wij keuvelen wat en vertellen elkaar
de laatste nieuwsjes. Tussendoor kunnen wij ook biljarten, kaarten en spelen wij bingo. Rond 16.00 u. sluiten wij deze
namiddag af met lekkere pistolets en een koffiekoek.
Ons Zomerfeest op 22 augustus
Dit gaat door op 22 augustus in ons lokaal.
We zijn weer zover: lekker smullen, praten, luisteren, lachen op de zomermaaltijd. Traditiegetrouw zorgt onze traiteur
voor een groentesoepje, heerlijk gebraad met een groenteboeket, dessert, koffie en ook drank inbegrepen. En dat alles
voor de ongewijzigde prijs van € 25 per OKRA-lid en € 38 per partner-niet lid.
Deuren open om 12.30 u. zodat wij kunnen starten met het eten om 13.00 u.
Wij vragen dat iedereen zich zou willen inschrijven met de inschrijvingsstrook op het laatste blad en dit TEN LAATSTE
OP 10 AUGUSTUS. U kunt die inschrijvingsstrook afgeven aan uw contactpersoon of een lid van het dagelijks bestuur. U
mag ze ook posten in de brievenbus van Okra aan de straatkant van het lokaal. Het verschuldigde bedrag kunt u storten
op de gebruikelijke rekening : BE62 9730 5320 7261 van OKRA trefpunt Ranst
We hebben deze keer voor erg goede muziek en een gezonde lach TRALALIE kunnen strikken: een formidabele, geestige
muzikant/acteur. Zelf zegt hij dat hij optreedt voor "alle gelegenheden, zoals recepties, feestjes, huwe- en andere lijken,
echtscheidingen, faillissementen, terechtstellingen, vrijspraken, vrouwenbewegingen, oorlogen,
vredesonderhandelingen, aanslagen, tupperware-avonden, lottowinnaars, enz."
Maak dat je er bij bent!
Vergaderingen dagelijks bestuursteam
Op vrijdag 28 juli en op vrijdag 25 augustus om 09.30 u. in ons lokaal
Vergadering groot bestuur
Op dinsdag 8 augustus om 10.00 u. in ons lokaal.
Spellennamiddag
Op woensdagen 5 juli en 2 augustus 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.
OKRA Ranst Squaredans voor senioren
Ondanks de warme zomer gaan we met de mensen die niet op verlof zijn op dinsdagavond 11 juli
nog eens de beentjes uitslaan. We komen naar goede gewoonte bijeen om 19.30 u. En ook zoals
steeds zijn er altijd een paar mensen welkom om 19.00 u. om het lokaal dansklaar te maken. Ook is
het plezierig voor ons als er een paar niet-dansers den toog willen doen. Je vindt steeds onze
nieuwtjes op onze OKRA Ranst website . Breng vrienden en kennissen mee, we proberen aan 3
squares te geraken, dus 24 dansers !
Computerforum
Tijdens de zomermaanden voorzien we geen bijeenkomsten, we starten terug in september. We zijn nu meer dan 3 jaar
met onze eigen OKRA Ranst computerclub bezig, gemiddeld hebben we zo een 10-tal deelnemers. Dat is niet slecht,
maar de interesses en de competenties van de deelnemers lopen nogal uiteen. We vinden dat niet erg, aan elke
omstandigheid passen we steeds een mouw. Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe en frisse ideeën om onze
bijeenkomsten voor iedereen haalbaar te houden. Dus, heb je zo een fris idee, laat het ons weten. Ondertussen blijft
ons computerforum op het internet verder bestaan. Alle OKRA leden van Ranst kunnen bij ons terecht met hun kleine of
grotere computervragen.
Petanque tornooi tegen KWB Ranst
Op zaterdag 8 juli spelen wij een petanque tornooi tegen onze vrienden van de KWB Ranst.
Wij spelen onder elkaar met gemengde ploegen en maken er een fijne namiddag van. Wij
hopen dan ook op een grote opkomst om mee te spelen of om te supporteren. Wie geen
petanque ballen heeft kan er altijd verkrijgen bij onze club.
Fietsen rond Ranst – De Regionale Fietsgordel
Onze Ranstse OKRA-afdeling is dit jaar organisator van de jaarlijkse REGIONALE FIETSGORDEL van OKRA op dinsdag 29
augustus.
De twee fietsersgroepen van onze OKRA staan in voor de organisatie van dit grote evenement. We kunnen tot enkele
honderden fietsers uit de wijde omgeving verwachten, afhankelijk van het weer.
Er worden zes fietslussen voorzien rond Ranst, allemaal te volgen langs de bekende knooppunten, de afstanden variëren
tussen 26 en 54 km en telkens zal ons lokaal op de route liggen. Zo kunnen alle fietsers bij ons inschrijven, bij het begin
van hun toer of wanneer ze in de loop van hun rit bij ons langs komen. Meteen voorzien wij in een soepje met boterham
en zullen ook onze gebruikelijke dranken te koop zijn in het lokaal. Onze eigen fietsers zullen zich dus mee inzetten voor
allerlei taken, en zullen zelf weinig kans hebben om de Gordel mee te fietsen. Maar geen nood: de knooppunten blijven
waar ze zijn en wij krijgen later nog kansen om zo'n lussen te rijden!
Ons lokaal staat open voor alle gordelaars vanaf 09.00 u. tot 17.00 u. 's namiddags. Ook mensen die niet bij OKRA zijn
aangesloten mogen mee gordelen. Wij zorgen dat alle deelnemers verzekerd zijn.
De terreinen rond het lokaal zijn die dag autovrij en worden voor een deel ingenomen door fietsenstallingen. Die
dinsdag zijn er ook geen andere activiteiten voorzien in en rond het lokaal.
Fietsgordel
Op dinsdag 1 augustus vergaderen we hierover in ons lokaal om 09.30 u.
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 gekaart, 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.

Bridgen in de Kempen
Op donderdag 3 augustus gaan we zoals aangekondigd een dagje bridgen
op drie verschillende locaties in onze Kempen. Na onze eerste oproep
hebben zich reeds 27 leden ingeschreven. Goed nieuws van onze
‘schatbewaarder’. Vandaag betalen we geen inleg en op elke locatie
worden u twee consumpties aangeboden. Als dat geen reden is om mee
te doen … Het volledige programma en de locaties zijn nog niet bekend
maar zullen tijdig aan de deelnemers meegedeeld worden. Het is
wenselijk dat we het aantal voertuigen beperken … kwestie van
afspreken op voorhand. Inschrijven graag bij Walter
(walter.deproost@telenet.be) graag tegen eind juni.
Verslagen
Vakantie aan Zee – 1
Vakantie aan zee. Van 5 tot 9 juni zijn we opnieuw verwend in Hotel Cajou De Panne. De wind had misschien wat minder
moeten blazen tijdens de eerste dagen, maar van de regen zijn we op enkele korte buien na, gespaard gebleven. Af en
toe werden we ook vergast op mooie wolkenpartijen boven de kust zonder regen.
Dank aan de nieuwkomers Maria Belmans en haar zus Jeanne Belmans en ook de
snelle fietser Louis Simons voor hun gezelschap. Elke morgen van 8 tot 10 was er
het uitgebreid ontbijtbuffet waar we de dag goedgemutst konden mee inzetten.
Daarna koos iedereen zijn verder dagprogramma; een fietstocht in twee
snelheden, een wandeling, een tramrit of een andere bezigheid. En om 18.30 u.
was iedereen weer opgefrist in het restaurant voor een heerlijke maaltijd. Elke
dag een ander lekker menu dat iedereen wel bekoorde met water en wijn gratis
inbegrepen. De meeste deelnemers kijken waarschijn al uit naar een volgende
vakantie in Hotel Cajou. We hebben dan ook een optie genomen voor de periode
van maandag 14 tot vrijdag 18 mei 2018. Je kan nog niet inschrijven vandaag
maar toch reeds aanduiden in je agenda voor 2018.
Walter DP
Vakantie aan Zee - 2 : De ervaringen van de plezierfietsers in De Panne 2017
Dit jaar was het winderig, er was heel veel wind ...nee...het stormde.
Toch werd er iedere dag gefietst.
Maandagnamiddag 5 juni deden wij een toertje De Panne van ± 35 km.
Dinsdag 6 juni ... de stormdag ± 55 km.
De uitgestippelde fietstocht moest noodgedwongen aangepast worden omwille van de gesloten "Schoorbakkehoeve".
We werden doorverwezen naar Mannekesvere ( een bekend piepklein Vlaams dorpje.)
Karel Van Laer en Fons Vertommen hadden papier en potlood bij om de knooppunten te noteren en zij zouden ons
terug naar De Panne loodsen.
Na onze rust in restaurant "Oud Mannekesvere" was de storm nog toegenomen en de rit over de dijk in Middelkerke
was bijna onhoudbaar. Maar ... wij kwamen veilig thuis. Wij waren blij, in het hotel natuurlijk ook.
Alle fietsers waren tijdig aan tafel voor het avondmaal.
Soms met een snelheid van 7 of 8 km. per uur deden wij deze rit ...Knap!
Woensdag 7 juni tocht naar Diksmuide ± 65 km.
Met 4 waren wij. De anderen deden in de voormiddag de geleide visserswandeling en 's namiddags een rustig toertje.
Wij deden een mooie fietstocht met middagstop in Diksmuide. Wij reden langs Ramskapelle met een groot militair
kerkhof en verder langs de loopgraven, de dodengang en de Ijzertoren. Na onze rust terug richting De Panne. Zo
kwamen wij langs Lampernisse " Het charmantste dorpje van de Westhoek"
Donderdag 8 juni naar Nieuwpoort ± 60 km.
Wij zouden de rit van vorig jaar doen omdat zij perfect verliep.
Maar toch liep het mis. Onze rit was uitgestippeld met een overzetboot.
Dit was niet voorzien op de knooppuntenkaart. Zo misten wij Suzanne Lanzsweert van vorig jaar die Nieuwpoort op haar
duimpje kende. Weer waren Karel en Fons onze redders in nood. Na onze middagstop hebben zij ons veilig verder
geleid.

In "Het Vissersmuseum" gingen wij iets drinken. Zo was onze fietstocht wat korter dan voorzien. Maar geen erg ... wie
wilde heeft er nog wat km. bij gedaan. In de omgeving van het Delvaux museum is ook het "Jommekeshuis" uit de
stripreeks. Wij gingen op zoek maar vonden het niet.
Vrijdagvoormiddag 9 juni ± 30 km.
Met 9 deden wij weer een toertje De Panne tot in Veurne.
Hier ontdekten wij dat wij 2x de toer van de Markt moeten doen om ons juiste knooppunt te vinden.
In Veurne weet men wel waarom ... De terrasjes lokken de toeristen liefst al in de voormiddag. Kwestie van verteer !!!
Zo deden wij in totaal ± 245 km. Dat verdient een applaus.
Hier volgt het specifieke verhaal van Chris over dinsdag:
Met negen waren ze, de dappersten der Belgen. Ze fietsten aan de kust tegen windsnelheden in van 90 km per uur. Ze
trotseerden de zandstormen hun roodbruine gezichten en hun hongerige magen werden gevuld met een berg rauwe
groenten om zich zo sterk te voelen als een olifant maar dan met kleine slurfkens van de kou. De verstijfde ruwe handen
omklemden het stuurwiel van hun aangedreven elektrisch koetswerk. Wanneer ze zich veilig gingen beschutten deelden
ze boeiende verhalen over vroeger en nu. Met verstijfde handen hielp de man regenkledij aantrekken bij de vrouw. De
knoopsgaten werden moeizaam gevonden en op een traag tempo werd alles dichtgeknepen. Wanneer ze hun dorst
gingen laven waren ze verplicht lang en veel te drinken zodat de lege batterij genoeg tijd kreeg om op te laden en
dat vonden ze niet erg. Eindelijk waren ze bijna aan hun lieflijk gezellig holletje, een hotelletje dat wel 10 sterren
verdient maar wat deden die dappere Belgen? Ze gingen eerst nog eens langs de dijk om de zandstormen te
trotseren. Zin om volgend jaar mee te gaan dan moet ge een dappere oude Belg zijn.
Tot besluit Wij waren heel tevreden over onze
fietsprestaties en over ons verblijf aan zee.
Met dank aan de organisatie en allen die er bij
waren voor het aangename gezelschap.
M. Stes

Agenda toekomstige activiteiten:
Woensdag 5 juli
Zaterdag 8 juli
Dinsdag 11 juli
Dinsdag 18 juli
Vrijdag 28 juli
Dinsdag 1 augustus
Woensdag 2 augustus
Donderdag 3 augustus
Dinsdag 8 augustus
Dinsdag 22 augustus
Vrijdag 25 augustus
Dinsdag 29 augustus

Spellennamiddag
Petanque tornooi met KWB
Squaredans
Koffie/Biljart/Bingo
Dagelijks Bestuur
Vergadering Fietsgordel
Spellennamiddag
Bridgen in de Kempen
Groot Bestuur
Zomerfeest
Dagelijks Bestuur
Fietsgordel
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