
 

  

 

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

14de      jaargang     NR.  1  JANUARI     2022 

 

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, de 

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   

 

Beste OKRA-leden, 

Het is traditie dat we bij het begin van een nieuw jaar elkaar het beste toewensen. 2021 begon anders, het 

eindigde anders en helaas, 2022 begint weer niet echt vrolijk want datzelfde corona houdt ons leven nog 

steeds in een vaste greep ondanks de vaccinaties. We moeten nog steeds voorzichtig met elkaar omgaan, 

het mondmasker is bijna een vast straat-en winkelbeeld geworden en iedere dag worden we weer 

geconfronteerd met virologen en politici die alle mogelijke onheil en rampen voorspellen en 

waarschuwingen geven.  

En toch … zelfs in deze moeilijke omstandigheden konden we steeds op jullie rekenen en daar zijn we 

trots op. Het wordt weer beter en dat geloven we rotsvast.  Vaak tegen beter weten in moeten we blijven 

hopen en geloven in een beter 2022. We wensen ieder van jullie immers een echt gemeend voorspoedig, 

gezond, vreugdevol jaar. En gaat het eens wat minder; je kan op ons rekenen! Je bent steeds welkom bij 

onze dansgroep, de petanquespelers, de fietsers, de kubbers of de kaarters. Je hoeft er echt geen atleet 

voor te zijn: de ontspanning, het samenzijn, de gezelligheid telt. En voor enkel doodgewoon een babbel, 

zijn er ook onze fantastische wijk- en clubverantwoordelijken die je met een begrijpend en luisterend oor 

willen bijstaan. 

 Ik zou bijna weer willen eindigen zoals vorig jaar: behoud dat glimlachje, dat knipoogje, dat duimpje 

omhoog, dat bemoedigend woordje en het vaste geloof en vertrouwen dat het goed komt.  

Hou je goed. Blijf lachen, laat ons samen van dit nieuwe jaar iets moois maken. 

Blijf geloven en hopen op een beter 2022. 

Het bestuur en de clubverantwoordelijken van OKRA-Ravels wensen u en uw 

familie een gelukkig Nieuwjaar! 

 

http://www.okraravels.be/


 

  

 

 

 

 

AFSCHEID: 

 

Van Dhr. Antoon ‘Toon’ Verschueren, geboren in Ravels op 22 november 1938 en overleden in WZG 

Arendonk, campus de Lusthoven op 27 november 2021.         

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

respect blijven herinneren. 
 

 

PROFICIAT: 

 

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

➢ Dhr. en Mevr. Jan Aerts en Maria Loots. 

 

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. 

 

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. 

 

 

KOMENDE WERKING: 
 

In deze coronatijden is er veel onzekerheid. Daarom mogen wij niets organiseren in januari, ook verloren 

maandag(worstenbrood en appelbollen) op woensdag 12 januari 2022 gaat NIET door. Wij beseffen dat 

er vooral in deze tijden een bijzonder grote behoefte is aan sociale contacten, ontmoetingen en 

uitwisseling. Net hierin is OKRA bijzonder sterk! Dit is onze troef! 

 

Laten we ons optrekken aan het feit dat het aantal coronazieken daalt. We zitten in een positieve evolutie. 

Maar we zijn nog niet aan het einde. Nog even volhouden en de instructies met zijn allen opvolgen.  

Dat lijkt me de boodschap van hoop! 

 

 

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 

 


