
 

  

 

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

13de      jaargang     NR.  1  JANUARI     2021 

 

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, onze 

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!  

 

 
 

AFSCHEID: 

 

Van Mevr. Josephine Tuytelaers, echtgenote van de heer August Sneyers, geboren in Ravels op 4 maart 

1933 en overleden in het AZ Turnhout campus Sint-Jozef op 28 november 2020. 

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

respect blijven herinneren. 
 

WELKOM: 

  

Aan Mevr. Maria Vloemans, Bosstraat 10 2380 Ravels-Eel, als nieuw lid van OKRA-Ravels. 

 

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. 

Het leven is een geschenk: 

Je leert als senior elke dag te nemen zoals deze komt, zonder onnodig belang te hechten aan kleine 

ergernissen. Met het ouder worden komt het standpunt dat het leven speciaal is, en het leven moet 

worden gekoesterd. Je ziet dat er in de meeste gevallen geen reden is voor onnodige zorgen en stress. 

 

http://www.okraravels.be/


 

  

 

 

 

WIST JE DAT: 

 

De voordelen van een senior te zijn: 

 Hoera, het leven is aan de senioren! Goed, de leeftijd brengt uiteraard sommige problemen mee.  

Anderzijds kan je terugkijken op meerdere gelukkige jaren. Je wordt niet zo vlug van slag gebracht door 

negatieve ervaringen en je hebt leren relativeren. En we worden gemiddeld 12 jaar ouder dan de generatie 

van onze ouders, bovendien ook langer in een goede gezondheid.  

Hoog tijd dus om van deze extra levensfase te genieten. 

 

De groep senioren wordt steeds talrijker en hun rol in het maatschappelijk leven groeit van jaar tot jaar 

aan. Dat dringt niet altijd tot de samenleving en de senioren zelf door. Kijk eens in de spiegel en wees fier 

op jezelf. Ondanks alle beperkingen die de leeftijd met zich meebrengt is er nog zoveel om naar uit te kij-

ken! 

 

Mensen gaan er vaak van uit dat ouder worden en ouder zijn een negatieve ervaring is. Gelukkig vinden 

veel senioren dat dit helemaal niet waar is. Denk ook eens aan de voordelen.  

Toen we jonger waren, hadden we misschien moeite om onszelf te waarderen en te accepteren. Dit is niet 

ongebruikelijk bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Je bent misschien je hele leven druk bezig 

geweest met te voldoen aan de verwachtingen van anderen en het maken van een goede indruk dat je je-

zelf uit het oog verloor. Ouder worden helpt je om deze lasten los te laten. Het is niet langer belangrijk 

wat anderen van je vinden. Je hoeft niemand meer te imponeren.  

Accepteer jezelf zoals je bent, ook al ben je niet perfect. 

Vele jaren met goede herinneringen: 

De meeste senioren zijn relatief tevreden over wat ze hebben verwezenlijkt. Je hebt vele jaren gevuld met 

goede herinneringen. Senioren zijn in de loop der jaren zo volwassen geworden dat ze kleine 

tekortkomingen en de fouten die we allemaal gemaakt hebben een plaats kunnen geven. Zelfs als het 

leven niet perfect was, zie je dat je op bepaalde momenten echt gelukkig was. Je kan met genegenheid 

aan familieleden, oude vrienden en goede herinneringen terugdenken. Ook al heb je niet (meer) het geluk 

om over een partner te beschikken, zelfs als alleenstaande zijn er nog tal van mogelijkheden om van het 

leven te genieten. 

Niemand is perfect: 

                                                                                                 
Naarmate je ouder werd, heb je geleerd dat het leven niet perfect is en dat het leven niet altijd je eigen 

weg gaat. Hoewel het misschien moeilijk was om deze lessen te leren, zijn ze nuttig als senior. Van 

teleurstellingen tot onverwachte moeilijkheden, het is gemakkelijker om ermee om te gaan naarmate je 

ouder wordt. Dit is een geweldige tijd om senior te zijn! Je hebt veel kansen om de rest van je leven ten 

volle te leven. 
 

 
 

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


