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NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

11de      jaargang     NR.  11      NOVEMBER          2019 

 

 

AFSCHEID: 

 

- Van Mevr. “Treske” Van Dooren, weduwe van de heer Jos Beyens, geboren in Merksplas op 11 maart 

1927 en overleden in het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth op 30 september 2019. 

- Van Dhr. Karel Verschueren, weduwnaar van mevr. Hilda Verheyen, geboren in Ravels op 30 januari 

1937 en overleden in het AZ Turnhout campus Sint-Jozef op 3 oktober 2019. 

- Van Mevr. Jeanne Van Dun, geboren in Ravels op 2 januari 1923 en overleden  op 4 oktober 2019. 

 

Wij bieden de achtbare familie onze innige deelneming aan en zullen ons deze dierbare overledene met 

respect blijven herinneren. 

 

PROFICIAT: 

Vieren in november met familie en vrienden hun diamanten (60 jaar) huwelijksjubileum: Dhr. en Mevr. 

Eddy Moonen en Rachel Van Hoof 
 

Vieren in oktober hun negentigste (90) verjaardag: Mevr. Maria Meerts 

  

Aan alle OKRA-leden die in de maand NOVEMBER  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: 

 

➢ 03/10  Bestuursvergadering  

➢ 03/10  Regioraad in De Linde in Retie  

➢ 08/10  Dagreis naar Leerfabriek Oisterwijk en Rotterdam rondrit 

➢ 14/10  Werkgroep Verloren maandag 

➢ 15/10  Verbroedering lijndans WERAPO te Retie in De Dries 

➢ 22/10  Gemeentelijke Seniorenraad  
➢ 25/10  Gemeentelijke Seniorendag met optreden van De Lassies in De Wouwer 

 

 

KOMENDE WERKING: 

 

➢ 05/11  Gewestvergadering voor alle contactpersonen om 9u30 Oosthoven 

➢ 07/11  Bestuursvergadering om 9u30 in de Chalet Ravels  

➢ 24/11  Misviering overleden leden om 9u30 in Ravels en 10u00 Ravels-Eel 

➢ 25/11  Teamvergadering om 9u30 (Alois B.) 

➢ 26/11  OKRA Kempen- Gala Concert om 14u00 in De Warande te Turnhout 
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Wisten jullie dat: 

 

* DAT nieuwe leden die in NOVEMBER  2019 lid worden, dezelfde prijs betalen (17,00 euro 

alleenstaande en 42,00 euro voor een gezin) maar dan voor 14 maanden lidmaatschap, ook de sportzegel 

(8,00 euro) geldt dan voor 14 maanden tot einde 2020. Spreek je vrienden aan om ook lid te worden er 

is een mooie prijs aan verbonden, zowel voor het nieuwe lid als voor jou. 

 
* Kom proeven van ons uniek reisaanbod voor senioren:  

Gratis vakantiebeurs met aanwezigheidstombola 

Dinsdag 10 december 2019 – Mollenhof Poederlee (vanaf 10u tot 16u)  

OKRA Kempen organiseert naar jaarlijkse traditie opnieuw een reisbeurs. Per aangeboden OKRA-reis 

bieden wij een standje waar je alle relevante informatie per reis kan terugvinden. Je maakt er onmiddellijk 

kennis met de OKRA-reisbegeleider die de reis in goede banen zal leiden. Daarnaast is er nog 

randanimatie en staan er nog andere standhouders. We organiseren bovendien ook voordrachten over ons 

reisaanbod met fotopresentaties.  
De reisbeurs van dinsdag 10 december 2019 zal ook in een nieuw kleedje steken. De vertrouwde en 

gekende formule combineren we met een grootse aanwezigheidstombola. Elk uur trekken we met 

onschuldige hand winnaars voor bons voor etentjes, versnaperingen, reisbons enz. De hoofdprijs is een 

midweek in het luxueuze vakantiehuis Cache-Coeur in Harzé (Ardennen). De winnaars kunnen maar 

liefst 4 andere koppels meenemen.  

Voorproefje? Check: www.cache-coeur.be. 
 

*GRIEPCAMPAGNE  

Zorg dat je niets mist door griep Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je 

tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts. Ben je 65-plusser, ben 

je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren? 

Dan is het risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half 

oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter.  

Meer informatie: raadpleeg je huisarts of neem een kijkje op www.griepvaccinatie.be 

 

 

         

HERFSTZICHT 

 

http://www.cache-coeur.be/
http://www.griepvaccinatie.be/
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