
NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

 
                   12de      jaargang     NR.  1   JANUARI   2020    

_____________________________________________________________________________________ 

 

 In onze nieuwsbrief zetten we nieuwe leden, gouden bruiloften, speciale verjaardagen … in de 

bloemetjes en vermelden de overlijdens.  

Heb je liever niet dat we dit voor jou doen, dan kan je dit aan Alois Buyens (secretaris), melden.  

                                                    We houden hier dan rekening mee. 

OKRA Trefpunt Ravels verklaart hierbij de Europese Verordening rond de bescherming van 

persoonsgegevens na te leven. Zie volledige privacyverklaring op: www.okraravels.be   

 

 

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

familie een gelukkig Nieuwjaar!  
 

 

PROFICIAT: 

 

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

Geniet van het leven, elke dag opnieuw. 

Aan allen van harte gelukwensen vanwege het OKRA-team. 

 

AFSCHEID: 

 

Van Dhr. Jean Smets, echtgenoot van Mevr. Julia Broeckx, geboren in Antwerpen op 1 oktober 1935 en 

overleden op 8 december 2019. 

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

respect blijven herinneren. 

 

 

VOORBIJE WERKING: 

 

  

➢ 03/12  Lijndansverbroedering van WERAPO  
➢ 05/12  Bestuurs-clubvergadering  
➢ 10/12  OKRA regio Kempen reisbeurs in Poederlee 
➢ 17/12  Kerstkoffie in CC De Wouwer  

 
 

KOMENDE WERKING: 

 

➢ 09/01 Bestuursvergadering om 9u30 in ons gewoon lokaal 

➢ 09/01 Lijndansverbroedering van OKRA-Wortel om 13u30 
➢ 15/01 Verloren Maandag in De Wouwer vanaf 11u00 tot 13u00 

➢ 16/01 Dans- en ontspanningsnamiddag van OKRA-Arendonk om 13u30 in De Garve 
➢ 20/01 Werkgroep WERAPO 

➢ 21/01 Lijndansverbroedering van OKRA-Schoonbroek in CC Den Dries in Retie om 13u30 
➢ 23/01 Evaluatie onderzoek Leuven om 8u30 
➢ 25/01 Trefmoment Beweging.net in Ravels-Eel om 19u30 
➢ 28/01 Lijndansverbroedering van OKRA-Minderhout om 13u30 

 

 

http://www.okraravels.be/


 

 

Wisten jullie: 

 
* DAT er kan altijd gereserveerd worden voor de show Vijftig jaar Juul Kabas met Juul Kabas, Martine 

Dams en Marc Stans.  

Datum: Donderdag 20 februari 2020 om 14u30 in zaal Kapelhoeve, Steenweg op Diest 2, 2300 Turnhout 

Kostprijs is OKRA lid 12,00 euro inschrijven bij uw contactpersoon. 

 

* DAT Iedereen Beroemd zoekt enthousiaste, spontane koppels voor het spel “Wat is weg?”. 

  

- Heeft je partner een voorwerp in jullie huis staan waaraan je je al enige tijd ergert? Een 

rommelmarktvondst die je maar niets vindt, een schilderij dat je schrik aanjaagt, een paar 

schaatsen dat al jaren niet meer wordt gebruikt, een stapel oude cd’s zonder cd-speler om die op af 

te spelen… ? 

- Ben je het stilaan beu dat hij/zij dit maar niet wil wegdoen? 

- Doe dan mee met “Wat is weg”! 

  

Ben je nieuwsgierig, of ken je mensen in je omgeving die wel van een plagerijtje houden? Stuur een 

mailtje naar iedereenberoemd@een.be , en zij bezorgen jullie meer informatie.  

De opnames voor dit spel nemen ongeveer een halve dag in beslag, maar uiteraard passen zij zich graag 

aan aan jullie beschikbaarheden.  

 

* DAT de toneelvoorstelling ‘Weerzien’ 

 

Een stuk over discriminatie, verdraagzaamheid, vriendschap, vreugde en verdriet gaat, gekruid met een 

flinke dosis fijne humor. 

‘Weerzien’ is sprankelend, verrassend, zeer herkenbaar en uit het leven gegrepen. 

 

DE SPELERS: Guy De Kort en André Tilleman (beiden zijn OKRA leden) 

 

WANNEER: donderdag 19 maart 2020 om 14 uur stipt en einde voorzien rond 16 uur 

 

WAAR:  GC De Wouwer, Kloosterstraat 4 Ravels 

 

PRIJS: 7 euro – vooraf inschrijven bij u contactpersoon. 

 

*  Nutteloos weetjes: 
 

- De Amerikaan Don Gorske heeft een bijzonder wereldrecord op zijn naam staan: in mei vorig jaar at hij 

zijn 30.000ste Big Mac van McDonald's. Daarmee verbrak hij zijn vorige record van 28.788 hamburgers 

uit 2016. 

 

- Engels wordt gesproken door zo’n 512 miljoen mensen. Spaans door 391 miljoen en Russisch door 280 

miljoen. Mandarijn Chinees is echter de top: meer dan 1 miljard. 

 

-  De manier waarop mensen anderen een hand geven zegt veel over hun persoonlijkheid. Mensen met 

een stevige handdruk zijn waarschijnlijk extraverter en expressiever dan anderen, en waarschijnlijk 

minder verlegen en neurotisch. 

 

 

 

mailto:iedereenberoemd@een.be

