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Beste OKRA-leden, 

Steeds vooruitdenkend dachten we ook al weken terug aan Pasen. Zouden we dit jaar onze leden ook 

weer een beetje kunnen verwennen met een zakje paaseitjes? Zat er dat nog aan? Onze inkomsten zijn om 

-een oud wielrenner te citeren- zerozerozerozero…enz… Kortom: niks!  

We deden een terechte inspanning met onze lidgelden en na onderling overleg hebben we besloten om dit 

jaar de bedeling van het zakje paaseitjes eens over te slaan. We weten wel dat zo’n zakje paaseitjes ook 

geen kapitaal kost en dat het meer de geste was dan de eitjes zelf maar met 272 leden loopt ook dit bedrag 

vlug op. 

Helaas dus géén paaseitjes van OKRA dit jaar, maar wel onze allerbeste paaswensen en de vaste belofte 

dat we er alles aan willen doen om na deze rotperiode het onmogelijke te doen om de sociale contacten en 

de ‘ouderwetse’ gezelligheid te herstellen. 

 

WELKOM: 

Aan Dhr. en Mevr. Stefi Bosmans en Anita Koenders, Hulstbos 4, als nieuwe leden van  

OKRA Ravels. 

 

 

AFSCHEID: 

 

- Van Dhr. Roger Aerst, echtgenoot van Mevr. Nelly Klessens, geboren in Ravels op 30 augustus 1929 

en overleden in het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth op 7 maart 2021. Roger was medeoprichter van 

de petanqueclub OKRA Ravels in 1995 en tot 2017 was hij de verantwoordelijke van de club. 

 

- Van Mevr. Lucie Adriaensen, weduwe van de heer Jan Broeckx, geboren in Retie op 12 december 

1930 en overleden in het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth op 15 maart 2021. 

 

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

respect blijven herinneren 

 

 

PROFICIAT: 

Vieren in april met familie en vrienden hun Diamanten (60 jaar) huwelijksjubileum: 

➢ Dhr. en Mevr. Willy Van Gorp en Rosa Stessens  

➢ Dhr. en Mevr. Joannes Van De Pol en Antoinetta Van Loon. 

 

Vieren in april met familie en vrienden hun Briljanten (65 jaar) huwelijksjubileum:  

➢ Dhr. en Mevr. Petrus Blockx en Mathildis Tuijtelaars 

 

 

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

Geniet van het leven, elke dag opnieuw. 
Aan allen van harte gelukwensen vanwege het OKRA-team. 

 



 
  

 

WIST JE DAT: 

Petanqueclub: 
  
De werkgroep van de petanqueclub laat weten dat als iederéén kan en mag komen petanque ze weer 
gaan opstarten. Het moet veilig kunnen, met mondmaskers en dat iedereen gevaccineerd is. 
Over welke periode praten we dan, MISSCHIEN MEI 2021 !!!!!! MAAR het kan ook later zijn, wij laten 
het op tijd weten. 
Er is duidelijk licht aan het einde van de tunnel, maar laat ons nog zeer voorzichtig zijn en nog niet het 
volledige rijk van de vrijheid afkondigen. Hou vol! Alles komt goed. 
Namens de werkgroep petanque 
Jacqueline Versmissen. 
 

Kubbclub: 

 

We zijn om woensdag 17 maart 2021 zeer voorzichtig gestart en spelen het spel op een corona veilige 

manier.  

 

Interesse: wij spelen elke woensdag om 10u00 op de velden aan de Chalet Ravels in de O.L.Vrouwstraat, 

achter het Home. 

Namens de werkgroep Kubb 
Jan Van Hees 
 

Vaccineren: 

 

Wij doen een warme oproep aan onze leden om zich te laten vaccineren, we een  hebben vaccinatiecentra 

voor de Eerstelijnszone Kempenland in Ravels in de Halle van Weelde-Depot. 

Hoe meer er gevaccineerd zijn, hoe rapper wij weer kunnen genieten van de tijd waar wij een groot deel 

van ons leven voor gewerkt hebben, de één al wat harder dan de andere.  

Dan hebben we onze sociale contacten en de ‘ouderwetse’ gezelligheid weer. 

Ook kunnen wij onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen weer een knuffel gegeven. 

DUS laat u allemaal vaccineren dan komt er zeker licht aan het einde van de tunnel. 

 

 

Tele-Onthaal: 106 

 

Ouderen dreigen kwetsbaar te worden door het wegvallen van gewone activiteiten en sociale 

contacten. Toename aantal oproepen stijgt met leeftijd. 

 

Opvallend bij de groep ouderen is dat het aandeel in de groep 80-plus het aanzienlijkst steeg,  

met een toename van 42,6% oproepen.  

In de groep 70-79 was er een toename van 25,9%.  

In de groepen 60-69 en 50-59 steeg dat respectievelijk met 15,5% en 10,3%. 

 

Bij de covidgerelateerde gesprekken was bovendien 65% van alle oproepers alleenwonend. 
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