
 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

13de      jaargang     NR.  10    OKTOBER    2021 

 

WELKOM: 

Aan Dhr. en Mevr. Marcel Wynants en Irena Rombouts, Grote Baan 53/B1, Dhr. Joannes Peeters, 

O.L.Vrouwstraat 5 fl 24, Mevr. Inge Van Gils, De Merodelei 107 2300 Turnhout, Mevr. Astrid 

Hendrickx, Kapelakker 53 en Dhr. Frans Van Hoppe, Eelstraat 8  

als nieuwe leden van OKRA Ravels.  

  

PROFICIAT: 

 

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

➢ Dhr. en Mevr. Miel Renders en Maria Van Gils 

 

Vieren  in oktober hun negentigste (90) verjaardag:  Mevr. Jenny Pooters en Dhr. Marcel Van Loon 

 

Aan alle OKRA-leden die in de maand OKTOBER  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 Mevr. Nelly Klessens, weduwe van de heer Roger Aerts, geboren in Ravels op 14 september 1931 

en overleden in het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth op 28 september 2021. 
 

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

respect blijven herinneren. 
 

 

VOORBIJE WERKING: 

02/09  Bestuursvergadering 

09/09  Petanque vriendenwedstrijd thuis tegen Poppel 

21/09  Algemene vergadering – herfstkoffie 

28/09  Petanque vriendenwedstrijd naar OKRA Arendonk 

30/09  Petanque wedstrijd afsluiten met BBQ 

 

 

KOMENDE WERKING: 
 

07/10  Bestuursvergadering om 9u30 in De Chalet Ravels 

07/10  Dansverbroedering in De Garve in Arendonk vanaf 13u30 

19/10  Gewestvergadering  om 9u30 te Oosthoven 

19/10  Lijndansverbroedering in De Dries te Retie vanaf 13u30 

24/10  Schlagerfestival te Hasselt  

26/10  Vergadering Seniorenraad om 9u30 in het Sociale Huis                   

29/10  Gemeentelijke Seniorendag 2021 om 14u in De Wouwer 
            

 

 



 
  

  

WIST JE DAT: 

* Nieuwjaarsconcert 17 januari 2022 om 14u  

 

Deelnemers prijs: 30 euro   

 

Opgelet: Dit is geen operette met decors en kostuums, maar wel de beste muziek van verschillende 

operettes, musicals en evergreens!  

De inschrijvingen moeten ten laatste binnen zijn voor donderdag 29 oktober 2021 bij u contactpersoon. 

 

 

* Betaalbare psychologische zorg voor iedereen: 

Vanaf 1 september 2021 wordt een bezoek aan een psycholoog of orthopedagoog rechtstreeks 

terugbetaald. Wie dit najaar een afspraak maakt bij een geconventioneerde psycholoog betaalt maximaal 

11 euro voor een individuele sessie en 2,5 euro voor een groepssessie. Volwassenen hebben jaarlijks recht 

op acht individuele of vijf groepssessies bij een psycholoog in de eerste lijn. Wie recht heeft op 

verhoogde tegemoetkoming betaalt 4 euro per sessie. De eerste individuele sessie in de 

eerstelijnspsychologische zorg is bovendien gratis. 

Voor personen met een onderliggende psychologische aandoening die zich moeten wenden tot 

gespecialiseerde psychologische zorg worden twintig individuele en twaalf groepssessies terugbetaald. 

Een belangrijke wijziging is dat je voor een terugbetaling geen doorverwijzing van de huisarts of 

arbeidsgeneeskundige meer nodig hebt. 

* Met of zonder papieren voorschrift naar de apotheek: 

Vanaf 15 september 2021 kan je als patiënt kiezen om je voorschriften volledig digitaal te beheren en 

zonder papieren voorschrift naar de apotheek te gaan. 

Tot nu kreeg je steeds een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ (met een streepjescode) mee bij 

je huisarts. Of bij je arts-specialist, tandarts of vroedvrouw. Daar komen nu digitale opties bij. Dat proces 

heet dematerialisatie of papierloos voorschrijven. 

 

Keuzevrijheid 

De voorschrijver zal je als patiënt informeren over de mogelijkheden en jou de keuze laten. Je kiest als 

patiënt dus zelf of je een geprint voorschrift wilt of niet. Als je liever geen digitale opties wilt, kan je dus 

nog steeds kiezen voor een papieren voorschrift waarmee je naar de apotheek kan. Maar ook als je voor 

de digitale mogelijkheden kiest, kan je nadien nog zelf je voorschrift(en) afdrukken. 

OPTIE 1: een papieren voorschrift 

OPTIE 2: een digitaal voorschrift 

OPTIE 3: zonder bewijs, maar met je e-ID-kaart of rijksregisternummer 

 

Je kiest ervoor om met je elektronische identiteitskaart (e-ID) naar de apotheek te gaan. De e-ID-kaart 

wordt ingelezen door de apotheker, waardoor de elektronische voorschriften zichtbaar worden. Je kan ook 

je rijksregisternummer geven, op voorwaarde dat je e-ID al eerder werd ingelezen door de apotheker in de 

15 maanden voorafgaand.  

 
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 

 

  


