
NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 
12de      jaargang     NR.  6   Juni     2020 

BESTE OKRAVRIENDEN: 
 

Hou moed! Hou vol! Er komt een tijd dat we samen zullen kunnen terugblikken op deze ‘rare tijden’. 

Zijn er personen die ideeën hebben voor nieuwe activiteiten die we kunnen gebruiken voor een 

beperkte groep. Wij vrezen dat we dit jaar geen grote binnen activiteiten kunnen doen. 

Laat het ons weten: René Willems, tel.014/65 54 81, Jef Verbraeken, tel. 0478/54 77 33 of  

Alois Buyens, tel. 0474/ 29 02 33 

  

PROFICIAT: 

Vieren in juni met familie en vrienden hun Gouden (50 jaar) huwelijksjubileum:  

  - Dhr. en Mevr. Jozef Van de Pol en Maria Van Campfort. 

Vieren in juni hun negentigste (90) verjaardag: Mevr. Elisabeth Claessen en Mevr. Joanna Pluim. 
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: 

Alle binnenactiviteiten van de maand mei werden geschrapt wegens het coronavirus. 

 Voorlopige beperkte opstart van Kubb spel (buitensport). 
 

 

KOMENDE WERKING: 

Alle binnenactiviteiten van de maand juni worden geschrapt wegens het coronavirus. 

Voorlopige beperkte opstart van Kubb spel (buitensport). 
 

HOU JE VERKEERSKENNIS OP PEIL!  
 

Sinds kort kun je elke donderdag meedoen aan de verkeersquiz. Je krijgt dan via mail één verkeersvraag.   

Nadat je de oplossing op de vraag hebt gegeven, krijg je meteen te zien of je het antwoord juist hebt of niet.  

Je krijgt dan ook de volledige uitleg over het juiste antwoord. Zo hou je je verkeerskennis op peil.  

Bovendien komen er ook nieuwe regels aan bod. 

Op www.veiligverkeer.be kan je je hiervoor inschrijven. Een leuke manier om up-to-date te blijven. 

 

 
 

 

http://www.veiligverkeer.be/


 

 

Wisten jullie dat: 

* DAT de succesoperette “Het Land van de Glimlach” van Franz Lehár vertoond wordt op dinsdag 22 september. 

 

 
 

 

Lisa, de dochter uit een adellijke Weense familie, wordt verliefd op de Chinese prins Sou Chong en verlaat 

Wenen om hem te volgen naar China. Daar worden beiden zich bewust van de onverenigbaarheid van hun 

karakters en de onoverkomelijke verschillen tussen de westerse en oosterse cultuur. Die tegenstellingen 

leiden tot een bitter conflict en het tragische einde van hun liefdesverhaal. Lisa’s exotische droom vervliegt, 

en verteerd door heimwee naar haar vroegere leventje, keert ze ontgoocheld terug naar haar mooie blauwe 

Donau. De prins blijft alleen achter en tracht zijn pijn te lenigen met een ‘Immer nur lächelns’, zoals de 

Chinese gewoonte het volgens het toenmalige clichébeeld voorschreef, altijd maar lachen of glimlachen, wat 

er in het leven ook moge gebeuren.  

Andere onverwoestbare aria’s uit deze operette zijn ‘Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich’ en 

‘Dein ist mein ganzes Herz’!  

 
WANNEER:             Dinsdag 22 september 2020 – Aanvang 14u00 – einde omstreeks: 16u45 

WAAR:                     Cultuurhuis de Warande te Turnhout 

KOSTPRIJS:            25,00 euro (kan gestort worden op rekeningnummer: BE02 9731 4813 9040   

                                    met vermelding van uw naam en operette)    

INSCHRIJVEN:      Tot 30 juni 2020 bij René Willems, voorzitter, Tel. 014/ 65 54 81 

 

 

 
 

 

 
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 


