
 

 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

14de      jaargang     NR.  2  FEBRUARI    2022 

 

BEDANKT voor het vertrouwen, voor jullie standvastigheid, voor jullie volhouden en voor het 

hernieuwen van het lidmaatschap voor OKRA Ravels, gewoon voor alles …. 

Want 2021 was voor ons allen een rotjaar en helaas stopt dat niet gewoon op 31 december 2021. 

 

 
 

 

WELKOM: 

  

Aan Dhr. en Mevr. John Schurgens & Marina Segers, Hoendergaarsen 20 - Dhr. en Mevr. Jef Meerts 

& Marth Van Steen, Agnetendal 8 - Mevr. Emilia Adriaensen, Wampenberg 159 en Mevr. Hilde 

Bruyninckx, Grotstraat 22,  allemaal van Arendonk.  

Aan Mevr. Josephina Buyens, Weteringstraat 1/02, - Mevr. Verachtert Lieva, Grote Baan 97/2, - 

Mevr. Kristina Janssen, Deken Adamsstraat 4 en Dhr. en Mevr. Jos Verelst & Maria Keysers, 

Meiboomlaan 33 als nieuwe  leden van OKRA-Ravels. 

 

PROFICIAT: 

Aan alle OKRA-leden die in de maand FEBRUARI 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: 

 

 Alle activiteiten van de maand januari werden geschrapt wegens corona. 
 

 

KOMENDE WERKING: 

➢ 01/02 Vergadering Gemeentelijke Seniorenraad om 9u30 in het Sociaal Huis 

➢ 02/02 Herstart van lijndansen WERAPO in zaal St. Jan om 18u00 

➢ 03/02 Bestuursvergadering om 9u30 in ons gewoon lokaal 

➢ 21/02 Teamvergadering om 9u30 

 



 

 
  

 

WIST JE DAT: 

 * Dat je pupillen je gevoelens verraden? 

    Als je je aangetrokken voelt tot iemand en je vertoeft in het gezelschap van die persoon, dan worden je 

     pupillen groter. Dit komt door een spontane reactie van het zenuwstelsel. Maar niet alleen liefde en 

    genegenheid maken de pupillen groter. 

    Als je schrikt, dan verwijden de pupillen ook. De hoeveelheid licht speelt eveneens een rol. 

    Overdag in helder licht zijn de pupillen klein,’s avonds en ’s nachts veel groter, of iemand je nu 

    aantrekkelijk vindt of net bang van je is, kun je dus moeilijk aflezen aan de ogen. 

  

*  Dat wimpers groeien en uitvallen? 

    Elk ooglid heeft drie tot vijf rijen wimpers. Iedere wimper doet er twee à drie maanden over om te 

    groeien en uit te vallen. Neen, niet allemaal op hetzelfde moment, die wimpertjes spreken dat 

    onderling af. Val jij vandaag uit, grote wimper, dan ik volgende week, oké? Afgesproken. 

 

*  Dat je ogen kunnen verbranden? 

     Daarom is het belangrijk om een zonnebril te dragen die beschermt tegen UV-stralen. Zonnebrand aan 

     de ogen is anders dan een verbrande huid. De verbrande huid voelt pijnlijk aan, ziet rood en vervelt. 

     Verbrande ogen zijn niet onmiddellijk zichtbaar of voelbaar en net daardoor is het extra gevaarlijk. 

     Het hoornvlies, dat is de buitenste beschermlaag van het oog, kan beschadigd geraken. 

     Ingesmeerd, hoofddeksel op en zonnebril bij? Zo stap je veilig de zon tegemoet. 

  

*  Dat een baby pas kleuren ziet na 4 weken? 

     Eerst ziet hij rood. Een week later kan de baby ook groen, geel en blauw zien en van elkaar 

     onderscheiden. Keuzestress in de speelgoedwinkel? Kies dat rode speeltje in plaats van dat bruine, 

     grijze of witte. 

 

*   Dat 90 procent bruine ogen heeft? 

     Groene ogen zijn het zeldzaamst, slechts twee procent heeft ze. 

     Geloof dus maar niet dat de kleur van je ogen iets zegt over je karakter, dat zou wel heel bizar zijn. 

 

*  Dat je sneller leest op papier? 

    Op een scherm gaat lezen een kwart minder snel dan op papier. Bovendien begrijpen we teksten beter 

    als we die op papier lezen. Niet onbelangrijk voor studenten. 

    Maar het hele internet printen is nu ook weer niet nodig. 

 

*  Dat de operettevoorstelling niet doorgaat? Opnieuw jammer maar helaas…  

     Het bestuur van het Vlaams Muziek Theater besliste om dit seizoen 

   GEEN operettevoorstelling op te voeren. Ze kunnen met de huidige coronamaatregelen hun 

   voorbereiding niet opstarten. Daardoor gaat deze voorstelling van 10 mei NIET DOOR. 

 

*  Operetteparels: 10 mei 2022 

     Als alternatief voor het schrappen van de operettevoorstelling biedt het VMT het prachtig muzikaal 

     programma ‘Operetteparels’ aan met bekende operettemelodieën aangevuld met populaire licht- 

     klassieke evergreens gebracht in een feeëriek decor.  

     Opgelet: Dit is dus GEEN operette. 

     Vindt enkel plaats op: DINSDAG 10 MEI 2022 vanaf 14u in het Cultuurhuis de Warande in 

Turnhout. 

     Kostprijs is 30,00 euro. Inschrijven kan tot zaterdag 12 maart 2022 bij uw contactpersoon. 

 

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 

  


