
 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

13de      jaargang     NR.  12    DECEMBER    2021 

 

PROFICIAT: 

 

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

 

Aan alle OKRA-leden die in de maand DECEMBER  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: 

 

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 

  

 

KOMENDE WERKING: 
            

02/12 Bestuurs-clubvergadering om 9u30 in De Chalet Ravels 

07/12 Lijndansverbroedering van WERAPO  vanaf 13u30 in De Wouwer in Ravels 

21/12 Kerstkoffie in De Wouwer om 11u30 

 

NIEUWE LEDEN: 

 Nieuwe leden die in DECEMBER  2021 lid worden, betalen dezelfde prijs (26,00 euro voor een 

alleenstaande en 43,00 euro voor een gezin) maar dan voor 13 maanden lidmaatschap. Ook de sportzegel 

(8,00 euro) geldt dan voor 13 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. 

 

 

HERNIEUWING VAN LIDMAATSCHAP OKRA 2022 

 

In het begin van januari 2022 is het weer tijd om uw lidmaatschap van OKRA te hernieuwen. 

- Hoofdlid: 26 euro - Gezinbijdrage: 43 euro - Rusthuis: 10 euro en partner bewoner: 10 euro 

 - Sportzegel: 8,00 euro Dit bedrag krijgt u van de ziekenkas terug als u het aanvraagformulier invult. 

Als het kan, probeer het geld over te schrijven op rekening van OKRA-Ravels. 

Nr.  BE02 9731 4813 9040: 

Met vermelding: lidgeld 2022 – naam en voornaam + eventueel sportzegel 

 

Wij hopen u allen weer te mogen begroeten als lid van OKRA. 

Waarvoor dank. 



 
  

 

WIST JE DAT: 

* Steeds vaker worden mensen geconfronteerd met phishing berichten of valse berichten.  

Dat zijn berichten van oplichters om je gegevens of geld te ontfutselen. Ze doen dat via sms, e-mail, 

telefonisch of via Whatsapp.  

 

Tips tegen phishing 

Met deze veiligheidsregels ben je beter gewapend tegen phishing: 

• Geef nooit persoonlijke gegevens door via mail, telefoon of sociale media. 

• Als je toch bankgegevens hebt doorgegeven, contacteer dan meteen je bank en blokkeer je kaart via 

Card Stop. 

• Banken of overheidsbedrijven zullen je nooit via e-mail om persoonlijke gegevens vragen. Wis 

meteen alle berichten die hierom vragen. Als je echt twijfelt, neem dan via officiële kanalen contact 

op met de organisatie in kwestie. 

• Open geen mails van mensen die je niet kent en klik zeker niet op bijlagen of afbeeldingen in die 

mails. Controleer hun naam, telefoonnummer en e-mailadres door ze in te geven in een zoekrobot, 

zoals Google. 

• Controleer of het e-mailadres van de afzender een ongewone domeinnaam (wat er achter het @ staat) 

heeft. 

• E-mails met veel taalfouten zijn sowieso verdacht en worden beter genegeerd. 

• Krijg je een bericht over pakjes die je niet besteld hebt of over rekeningen bij banken waar je geen 

klant bent, negeer dat dan. 

• Negeer alle berichten die je veel geld beloven. Je kan nooit winnen bij een loterij waaraan je niet hebt 

deelgenomen. 

• Wees alert voor mails die geen boodschap met je naam in bevatten, maar beginnen met "geachte 

klant". 

• Vertrouw de zaak niet wanneer je gevraagd wordt om onmiddellijk gehoor te geven aan een e-mail. 

Vermoed je dat een e-mail frauduleus is? Klik dan niet verder en klik ook niet op ‘uitschrijven’.  

Stuur de mail wel door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder het bericht daarna. 

Problemen met phishing berichten kan je ook melden aan het Meldpunt 

België: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt. 

 

 

Ondanks de nog steeds aanwezige coronacrisis en moeilijke tijd wensen het bestuur  

en de clubverantwoordelijken van OKRA-Ravels u en uw 

familie een prettige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar! 

 

 
 

 

 
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 
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