
 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

13de      jaargang     NR.  11    NOVEMBER    2021 

 

 

PROFICIAT: 

 

Viert in november haar negentigste (90) verjaardag:  Mevr. Maria Segers 

 

Aan alle OKRA-leden die in de maand NOVEMBER  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. Lisette Claessen, weduwe van de heer Jos Meerts, geboren in Oud-Turnhout op 24 juni 

1930 en overleden in het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth op 22 oktober 2021. 

- Van Dhr. Jan Van Gils, echtgenoot van Mevr. Fien Schellekens, geboren in Ravels op 18 januari 1932 

en  overleden in het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth op 22 oktober 2021. 

 

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

respect blijven herinneren. 
 

 

VOORBIJE WERKING: 

 

07/10  Bestuursvergadering om 9u30 in De Chalet Ravels 

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

12/10  Petanquevrienden wedstrijd thuis tegen Arendonk 

19/10  Gewestvergadering  om 9u30 in Oosthoven 

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

24/10  Schlagerfestival in Hasselt  

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

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

 

 

KOMENDE WERKING: 
 
            

04/11 Bestuursvergadering om 9u30 in De Chalet Ravels 

17/11 Lijndansverbroedering in Brecht vanaf 13u30 

21/11 Mis voor de overleden leden in Ravels om 9u30 en Ravels-Eel om 10u00 

22/11 Teamvergadering om 9u30 

 

NIEUWE LEDEN: 

 Nieuwe leden die in NOVEMBER  2021 lid worden, betalen dezelfde prijs (26,00 euro alleenstaande 

en 43,00 euro voor een gezin) maar dan voor 14 maanden lidmaatschap. Ook de sportzegel (8,00 euro) 

geldt dan voor 14 maanden tot einde 2022. Spreek je vrienden aan om ook lid te worden. Er is een 

mooie prijs aan verbonden, zowel voor het nieuwe lid als voor jou. 

 



 
  

 

WIST JE DAT: 

* Genieten van je leven als senior 
 

 Van je leven genieten is een kunst! Maar hoe doe je dit als senior? De website oasispeakhurst.com.au 

geeft een aantal praktische tips mee die je kunnen helpen om ook na je 65ste van elke dag te genieten en 

je nuttig te blijven voelen. Eén ding mag duidelijk zijn: blijf niet bij de pakken zitten en onderneem zelf 

actie om zo je dagen zinvol in te vullen. 
Van je leven genieten is een kunst die niet iedereen meester is. Vaak zoeken we excuses, maar ook je 

(hoge) leeftijd mag geen beletsel zijn om de intentie te hebben van elke dag het beste te maken. 

 

Neem wat tijd voor de dingen waar je van houdt. 

Er zijn zoveel manieren om de zin van het leven te vinden, als je eenmaal de 65 gepasseerd bent. Je hebt 

waarschijnlijk wat meer tijd om handen en als je kinderen hebt, zijn ze ouder en heb je wat meer vrije tijd.  

 

Blijf bezig met je hobby's en sport. 

Als je levendig en betrokken wilt blijven zodat je volop kunt genieten van je leven na je 65, dan is het een 

goed idee om geestelijk en lichamelijk actief te blijven. Als je  lichamelijk actief bent, ben je gezonder en 

dat leidt ertoe dat je geestelijk positiever bent. 

 

Reis waar en wanneer je kunt, ook in eigen land. 

Als je reist, stel je je elke dag open voor nieuwe ervaringen. Dat houd je jong van geest. Als je geniet van 

een plek die je bezoekt, kan het je een aantal nieuwe perspectieven bieden op hoe anderen leven en je zult 

meer leren over het leven in het algemeen. 

 

Blijf bijleren. 

Neem lessen in een onderwerp dat je interesseert of het vervolg is op je werk. Je hersenen uitdagen kan je 

bezighouden en is tevens een wapen tegen dementie. 

 

Neem deel aan het leven in je lokale gemeenschap. 

Als je actief deelneemt aan je lokale gemeenschap, kan je anderen helpen door je wijsheid en kennis aan 

hen door te geven. Tegelijkertijd is de kans groot dat je nieuwe vijfenzestigplussers ontmoet en je 

levenservaringen met hen kan delen. Zij kunnen op hun beurt hun kennis aan jou doorgeven en misschien 

komen jullie er samen wel uit wat de zin van het leven na 65 jaar is. 

 

Doe vrijwilligerswerk in je buurt. 

Eenvoudige daden van vriendelijkheid en het helpen van andere mensen kunnen je bezig houden. Je hebt 

waarschijnlijk over specifieke zakelijke onderwerpen kennis opgedaan of levensvaardigheden ontwikkeld 

in de loop der jaren. Die kan je delen door anderen les te geven of te begeleiden. 

 

Maak contact met nieuwe mensen. 

Naarmate je ouder wordt, veranderen je perspectieven en smaken vaak. Contact maken met nieuwe 

mensen kan je helpen betrokken te blijven en tegelijkertijd - kennis te maken met nieuwe en prachtige 

ervaringen. 

 

 

 

 

 

 
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 

 

  


