Mei 2017
Editoriaal
Gedurende de maand Mei dwalen onze gedachten plezierig langs de vele Mariakapelletjes die
onze regio rijk is. ‘Waar men gaat langs Vlaamse wegen …’
Wat door een deel van de ons opvolgende generatie als oubollig wordt afgedaan, is toch wel een
wezenlijk stuk van ons Vlaams kultuurpatrimonium. Mede door deze mooie tradities bouwden we
onze samenleving uit tot iets waardevols. Houden zo !

Activiteiten
Koffie/Bingo/Biljart
Op dinsdag 16 mei komen wij vanaf 13.30 u. weer met zijn allen samen in ons lokaal. Er staat niets speciaal op het
programma, dus spelen wij bingo, biljart en er kan ook gekaart worden. Aan het einde van deze 'babbelnamiddag' doen
wij ons tegoed aan lekkere pistoleetjes en koffiekoeken aan de normale prijs van 4 euro. De koffie hierbij is uiteraard
gratis. Rond 17.00 u. sluiten wij deze namiddag af.
Vergadering dagelijks bestuursteam
Op vrijdag 26 mei om 09.30 u. , de laatste vrijdag van de maand dus, in ons lokaal. Onze contactpersonen mogen dan
ook hun OKRA magazines komen afhalen.
Spellennamiddag
Op woensdagen 3 mei en 7 juni 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
Onze volgende avonden zetten we op dinsdag 2 mei om 20 u. , is halfuurtje later dan gewoonlijk
zodat de Crabbégangers de nodige tijd krijgen, en op dinsdag 23 mei om 19.30 in ons lokaal.
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 5 mei om 10.00 u. in ons lokaal. 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. We zijn begonnen met een kleine
introductie Windows 10, alle beginners met Windows 10 kunnen bij ons terecht met hun kleine of grotere vragen.
BLOKKEN met BEN CRABBE … busje komt zo
Er zijn op dit moment 48 personen ingeschreven, dus er zouden eventueel nog 2 mensen mee kunnen. En hopelijk heeft
iedereen goed onthouden dat hij is ingeschreven of niet. Bij twijfel even Walter bellen 03/485 59 69 of 0476/31 88 08.

Dus graag op dinsdag 2 mei om 12.15 u. aan de kerk, zodat we stipt om 12.30 u. kunnen vertrekken. Walter zal in de
bus rondkomen om van elke deelnemer 5 Euro te ontvangen. Dat is alles wat je hoeft te betalen. De rest legt de kas bij.
En daarvoor krijg je de busrit heen en weer en 2 drankbonnetjes voor tijdens de pauze in de opnamestudio. Om 17 u.
haalt de bus ons op en rond 18 u. zijn we weer aan de kerk in Ranst.
2de Familiedag Hulpfonds Chilumba met KUBB* - tornooi.
Om ons hulpfonds nog beter in de kijker te zetten en om wat centjes in te zamelen organiseren we voor de 2e maal een
Happy Malawi familie-Kubb-benefiet. Hieronder vind je alle info.

op Zondag 7 mei 2017 13 – 20 u. aan de Valkenlaan 1 te Ranst
het Kubbtornooi per 2-4 personen van 14 – 17.30 u.
ook Afrikaanse kinderspelen, Pitafeest voor groot en klein … en nog veel meer !
(*) Kubb = moderne vorm van petanque met houten stokken
Als je nog niet weet waarom JIJ zou deelnemen aan deze benefiet geef ik je een paar opties (in willekeurige volgorde):
1/ Je hebt wat gemist vorig jaar (volzet Kubbtornooi met 24 ploegen en 150 eters)
2/ Je wil via ons hulpfonds een rechtstreekse bijdrage leveren aan de kinderen in Chilumba (Malawi).
3/ Je wil met je vrienden, familie, ... gewoon eens wat houten blokjes gooien tijdens het Kubbtornooi. Fun verzekerd!
4/ Je wil met je kinderen een leuke namiddag doorbrengen.
Er zullen zowel Belgische als Afrikaanse spelen zijn voor alle kids van 3-13.
5/ Je hebt geen zin om te koken en komt gewoon een overheerlijke pita eten.
6/ Je hebt geen zin om te sporten met de blokjes maar een Duveltje (of variant) met familie en vrienden sla je nooit af.
7/ Het interesseert u allemaal geen lap, maar je wilt ons wel eens een plezier doen ...
Inkom is gratis en dranken zijn te verkrijgen aan democratische prijzen.
Inschrijven voor het Kubbtornooi (€15 per 2-4p) en voor de pita's (€12/€6) kan bij mij via mail
(walter.deproost@telenet.be), tel. (03/485 59 69 of GSM (0476/31 88 08),
Betalen doe je gewoon de dag zelf.
Stuur gerust door naar andere vrienden en kennissen !
Met warme groeten,
Walter Deproost
ONZE BUSUITSTAP VAN DONDERDAG 22 JUNI 2017
Is Roermond de stad waar de Duitse rivier "Ruhr" uitmondt in de Rijn?
Neen, Roermond is de stad in Nederlands Limburg waar de (ook Duitse) rivier "Roer" uitmondt in de Maas.
Daarheen gaat onze uitstap dit jaar. Roermond is minder bekend bij felle toeristen maar heeft toch ook weer zijn
Limburgse charmes: een kathedraal (waarachtig!), een Rattentoren, een gezellig oud centrum en bovenal , bij aankomst
al direct een lekkere koffie of thee met Limburgse vlaai.
Karl, die dit stadje kent en die trouwens dit hele dagprogramma heeft uitgewerkt, zal ons een rondwandeling in
Roermond presenteren. Wanneer we daar mee klaar zijn gaan we allen alweer de boot in, aan boord van "De Voorstad"

en varen over de Maasplassen naar het charmante witte dorp Thorn. Onderweg serveert de bemanning ons een
boterhammenmaaltijd met allerlei lekkers. Koffie of thee horen er gratis bij.
In Thorn worden we aan de kade opgewacht door drie gidsen, die ons al wandelend zullen vertellen hoe dit dorp is
ontstaan, en ons uitleg zullen geven over al dat gezellige moois dat van Thorn een uniek plekje maakt. Dit stadje heeft
een rijke geschiedenis met adellijke kloosterdames in een miniatuurvorstendom.
Daarna is er voldoende vrije tijd om wat uit te blazen op een gezellig terrasje of om op eigen kracht verder op
verkenning te gaan.
De dag wordt rond 17.30 u in Thorn afgesloten met een buffetmaaltijd in de eetgelegenheid "Oad Thoear". Op het
programma staat een uitgebreide keuze om iedereen te laten opscheppen volgens goesting. Dranken worden hier
individueel betaald.
Rond 20 u zitten we weer in onze autocar, op weg naar Ranst. We verwachten rond 21.30 u terug aan de kerk te zijn. 't
Is dan nog licht genoeg om de weg naar huis terug te vinden.
Praktisch:
Vertrek aan de kerk St. Pancratius, Ranst, op donderdag 22 juni, te 08.30 u. , terug rond 21.30 u.
Wij voorzien "slechts" 49 medereizigers, wie vlug inschrijft is zeker van een plaats.
Prijs: € 55 per persoon (lid van OKRA), € 70 voor meereizende niet-leden.
Betaal, tot uiterlijk 7 juni, op BE62 9730 5320 7261 van OKRA, Ranst en vermeld: uitstap 22/06.
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.

Agenda toekomstige activiteiten:
Dinsdag 2 mei
Dindag 2 mei
Woensdag 3 mei
Vrijdag 5 mei
Zondag 7 mei
Dinsdag 16 mei
Vrijdag 26 mei

Ben Crabbé
Squaredans
Spellennamiddag
PC Forum
Malawi Familiedag
Koffie/Biljart/Bingo
Dagelijks Bestuur

Vrijdag 28 april
Dinsdag 23 mei

Dagelijks Bestuur
Squaredans

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

