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NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 
11de      jaargang     NR.  6      JUNI         2019 

 

 

GELUKWENSEN: 

Aan de 2 KUBB-ploegen van OKRA-Ravels die op donderdag 16 mei deel hebben genomen aan het 3de 
KUBB-tornooi Kempen in Tielen. Ploeg 1 bestaande uit Alois Loots, Jos Van De Pol, Fons Lambrechts 
en René Willems, speelde de grote finale en won die ook, en de 2de ploeg bestaande uit Jan Van Hees, 
André Van Hees, Adriaan Pijpers en Karel Meyvis speelde de kleine finale en won die ook. Dat wil 
zeggen dat we de eerste en derde plaats behaalden en de wisselbeker komt naar Ravels. Goed gespeeld, 
jongens. OKRA-Ravels is fier op jullie. 

 
PROFICIAT: 

 
Aan alle OKRA-leden die in de maand JUNI  jarig zijn, wensen we een gelukkige verjaardag.  
 

Geniet van het leven, elke dag opnieuw. 
 

Aan allen van harte gelukwensen vanwege het OKRA-team. 
 
 
 VOORBIJE WERKING: 
 

 02/05  Bestuursvergadering  
 06/05  Operette “Een nacht in Venetië”  
 07/05  Gemeentelijke Seniorenraad  
 07/05  Lijndansverbroedering met OKRA- Poederlee   
 16/05  Regionaal Kubbtornooi in Tielen  
 21/05  Lijndansverbroedering met OKRA- Herenthout        
 27/05  Teamvergadering OKRA-Ravels  
 30/05  Rerum Novarumviering in Ravels  

 
KOMENDE WERKING: 
 

 3-5/06 Fietsdriedaagse naar Zolder-Bolderberg 
 04/06  Petanque vriendenwedstrijd in Arendonk, vertrek om 12u30 aan lokaal   
 06/06  Bestuurs-clubvergadering om 9u30 in ons gewoon lokaal 
 13/06  Lijndansverbroedering met WERAPO in Wuustwezel om 13u30 
 18/06  Petanque vriendenwedstrijd thuis tegen de vrienden van OKRA-Weelde om 13u30 
 25/06  Regionale wandeldag in Olen O.L.V. vertrek om 13u00 
 26/06  Afsluitfeestje lijndansgroep “WERAPO” in De Wouwer om 18u30 
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Wisten jullie dat: 
 

* Lancering UITPAS Kempen  

Momenteel kan zowel jong als oud volop genieten van het vrijetijdsaanbod in Ravels zoals film- en 
theatervoorstellingen, wandel- en fietsactiviteiten, jeugdactiviteiten,… Om nog meer inwoners van Ravels 
te betrekken in dit vrijetijdsaanbod lanceren we tijdens de Food en Fun de UITPAS!    

 Ravelse inwoners kunnen vanaf dan een UITPAS kopen waarmee punten kunnen gespaard worden door 
deel te nemen aan UITPAS activiteiten in Ravels, Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Deze 
kan je later omruilen tegen een korting, een geschenk of een ander voordeel.  Bij aankoop van de pas (5 
euro) krijg je ook een leuk welkomstvoordeel.  

Voor sommige mensen is de UITPAS ook een kortingskaart (bijvoorbeeld omdat je recht hebt op de 
verhoogde tegemoetkoming). Je krijgt dan 80 % korting als je deelneemt aan één van de UITPAS 
activiteiten. Vanaf 20 mei 2019 kan je de UITPAS ook verkrijgen aan de onthaalbalie van het 
gemeentehuis en in de bibliotheek. Interesse?  Doen.  

* Dat Minder Mobielen Centrale (MMC) OCMW Ravels op zoek is naar vrijwillige chauffeurs. 
 
De chauffeurs vervoeren met hun eigen wagen mensen die omwille van hun leeftijd, ziekte of beperking 
geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 
 
De MMC wil het sociale leven en de mobiliteit van mensen in onze gemeente bevorderen. 
 
De ritten bestaan meestal uit: vervoer naar dokter/ziekenhuis/kinesist, … , boodschappen, familiebezoek, 
sociaal-culturele activiteiten,… 
 
Als het onderzoek bij dokter/ ziekenhuis niet lang duurt, wacht de chauffeur tot hij de gebruiker terug 
naar huis kan brengen. 
 
Het vervoer wordt rechtstreeks met de chauffeur, na elke rit, afgerekend. 
 
Vergoeding per km = 0,33 euro (vanaf 01/07/2019), te tellen vanaf het vertrek tot aankomst bij de 
vrijwillige chauffeur. 
 
Je kan als chauffeur doorgeven op welke dagen je beschikbaar bent. 
De chauffeur is omnium verzekerd. 
 
Regelmatig hebben we een overleg met de chauffeurs en de medewerkers van het OCMW. 
Jaarlijks organiseren we een feestje! 
 
Mocht je interesse hebben om je te engageren als chauffeur neem dan contact op met: 
 

Josee Jansens, verantwoordelijke MMC OCMW Ravels. Dreef 19, 2381 Ravels. 
Tel. 014/ 46 24 02 of Josee.Jansens@ocmwravels.be 

 

 


