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NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 
                   

 11de      jaargang     NR.  12   DECEMBER   2019    

_____________________________________________________________________________________ 

 

WELKOM: 

 

Aan André Van Dun, Gilseinde 101, als nieuw lid van OKRA-Ravels.  

 

PROFICIAT: 

Vieren in december met familie en vrienden hun gouden (50 jaar) huwelijksjubileum:  

- Dhr. en Mevr. Hugo Kokke en Agnes Bijns 

- Dhr. en Mevr. Pierre Gommers en Marié-José Stroobants  

 

Hip Hip Hip Hoera wij hebben een 100 jarige. 

Op vrijdag 27 december 2019 wordt Mevr. Marie Van Gils 100 jaar en daar gaat OKRA Ravels voor 

Marie een onvergetelijke dag van maken, wel met de hulp van jullie allemaal natuurlijk, willen jullie 

allemaal een kaartje met gelukwensen naar haar sturen a.u.b. Het adres: Mevr. Marie Van Gils, 

O.L.Vrouwstraat 3K 231 2380 Ravels. Bedankt bij voorbaat. 

 

Aan alle OKRA-leden die in de maand DECEMBER 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: 

 

➢ 05/11  Gewestvergadering Oosthoven  

➢ 07/11  Bestuursvergadering  

➢ 13/11  Verbroedering lijndansnamiddag WERAPO in Brecht   

➢ 21/11  Verbroedering Zwaneven 

➢ 24/11  Misviering voor overleden OKRA-leden in Ravels  
➢ 25/11  Teamvergadering  
➢ 26/11  Operetteparels in CC De Warande  

  

KOMENDE WERKING: 
 

➢ 03/12  Lijndansverbroedering van WERAPO in De Wouwer om 13u30 
➢ 05/12  Bestuurs-clubvergadering om 9u30 in de Chalet in Ravels 
➢ 10/12  OKRA-Regio Reisbeurs in Mollenhof in Poederlee van 10u00 tot 16u00   
➢ 17/12  Kerstkoffie in CC De Wouwer om 11u30 

 
HERNIEUWING VAN LIDMAATSCHAP OKRA 2020 

In het begin van januari 2020 is het weer tijd om uw lidmaatschap van OKRA te hernieuwen. 25,00 euro 

voor leden – alleenstaande - en 42,00 euro gezinsbijdrage.  

Voor rusthuisbewoners is dat 10,00 euro. De sportzegel blijft ook op 8,00 euro. Dit bedrag krijgt u van 

de ziekenkas terug als u het aanvraagformulier invult. De contactpersoon komt in januari langs om dat in 

orde te brengen. Spreek je vrienden aan om ook lid te worden. Er is een mooie prijs aan verbonden, 

zowel voor het nieuwe lid als voor jou. 

                            Wij hopen u allen weer te mogen begroeten als lid van OKRA. 

Waarvoor dank. 
 



OKRA-secretariaat: O.L.Vrouwstraat 100 2380 Ravels - Tel. 014/65 63 57  E mail: alois.buyens1@scarlet.be 

Rekeningnummer: BE02 9731 4813 9040    www.okraravels.be 

  

 

 

Wisten jullie dat:  
 

* Dat het gemeentebestuur van Ravels opnieuw de "Verloren Maandag" organiseert op woensdag 15  

januari 2020 in het gemeenschapscentrum De Wouwer. Je kunt je nog altijd inschrijven voor een gezellig 

samenzijn waarbij je voor slechts 4,00 euro per persoon kan genieten van een appelbol en een 

worstenbrood ( koffie, thee, water en melk zijn inbegrepen). De leden van OKRA-Ravels kunnen 

deelnemen van 11u00  tot 13u00, maar kunnen ook inschrijven voor de avondsessie van 18u30 tot 21u00. 

Dan moeten ze wel de kaarten gaan kopen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis en daar betalen. 
 

* Dat op donderdag 20 februari 2020  de VZW KEMPENSHOWS haar show: “Vijftig jaar Juul Kabas” 

brengt. Artiesten zijn: feestvarken Juul Kabas, muzikantzanger Marc Stans en zangeres Martine Dams. 

Aanvang om 14u30 en de toegangsprijs is 12,00 euro voor OKRA-leden. 

LOCATIE: Feestzaal Kapelhoeve, Steenweg op Diest 2 (vroegere autokeuring), 2300 Turnhout. 

Een aanrader. 

Inschrijven in januari 2020. 

 

* Dat de vakantiebeurs is op 10 december 2019 – 10u tot 16u – Mollenhof Poederlee 

  

OKRA Kempen stelde voor 2020 opnieuw een boeiend reisaanbod samen. Naar jaarlijkse gewoonte 

stellen we die reizen graag voor op onze gratis reisbeurs. Onze reisbegeleiders ontvangen je met open 

armen op hun infostands. Ze stellen graag hun mooiste bestemmingen voor. Sportieve vakanties, 

cultuurreizen, busuitstappen, specials, binnen- of buitenland? Voor elk is er wat wils! 

 

Meer info via nathalie.vangorp@okra.be. 

  
 

 Het bestuur en de clubverantwoordelijken van OKRA-Ravels wensen u en uw  

familie een prettige kerst en een gelukkig Nieuwjaar! 

 

          
 

 


