
 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

14de      jaargang     NR.  4  APRIL    2022 

 

AFSCHEID: 

 

Van Dhr. Frans De Kinderen, weduwnaar van Mevr. Josée Moonen, geboren in Ravels op 12 februari 

1938 en overleden op de palliatieve eenheid van het AZ Turnhout op 16 maart 2022. 

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

respect blijven herinneren. 

 

PROFICIAT: 

Aan alle OKRA-leden die in de maand APRIL 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: 

 

➢ 03/03 Bestuurs-clubvergadering  

➢ 15/03 Vergadering Gemeentelijke Seniorenraad  

➢ 22/03 Paasviering in CC De Wouwer 

➢ 29/03 Dans- en ontspanningsnamiddag van OKRA Ravels in De Wouwer 

  

KOMENDE WERKING: 

➢ 06/04 Verbroedering lijndans “WERAPO”  in Brecht om 13u30 

➢ 07/04 Bestuursvergadering om 9u30 in de Chalet in Ravels 

➢ 19/04 Dansverbroedering OKRA Weelde om 13u30 in CC De Wouwer 

➢ 21/04 Feestje petanqueclub om 13u30 in het Molenhof 

➢ 26/04 Verbroedering lijndans “WERAPO” in Mol-Millegem om 13u30 

Op dinsdag 10 mei - Feestje voor onze 80-jarige en ouderen om 13u30 in GC De Wouwer, met een 

optreden van Eric Van Echelpoel - sketches met verschillende typetje. En een warme maaltijd en 

drinken. Deelnemingsprijs is 5 euro. Nu inschrijven bij uw contactpersoon. 

 

ZUID-AFRIKAANS: 

 
Broeikasbaba: couveusekind 

Brommer: bromvlieg 

Bromponie: scooter 

Bruismeel: zelfrijzend bakmeel 

Deurklokkie: deurbel 

Deurtrekkertjes: string 

Dooskijker: gynaecoloog 

Draai: bocht 

Duikboottoebroodje: belegd broodje 

Duikweg: viaduct 

Duimgooi: liften 

Eetplek: restaurant 

 



 
  

 

WIST JE DAT: 

 

 Wat doe ik met vervallen medicijnen, restjes of medisch afval? 

Er staat niet voor niets een vervaldatum op je geneesmiddel. Is die voorbij, dan kan de werking 

verminderen of gebruik gevaarlijk worden. 

Neem GEEN risico: breng je vervallen geneesmiddelen naar een apotheek. Elke apotheker moet oude en 

vervallen geneesmiddelen aanvaarden als je ze correct aanbiedt. Idem voor dierengeneesmiddelen. 

Sorteer vooraf: doe de bijsluiter en het karton bij het oud papier. Tubes, doordrukverpakkingen (blisters) 

en flesjes siroop mag je aan de apotheker afgeven. Lege flesjes mogen in de glasbol. Spoel geen restjes 

door het toilet. 

Keert eenzelfde klacht terug? De houdbaarheid van geneesmiddelen is sterk verschillend en soms ook 

beperkt na opening. Gebruik een overschotje dus niet op eigen houtje, maar vraag het advies van een arts 

en/of apotheker. 

Heb je afval van je diabetesspuit, je hormonenpleister of ander medisch afval? Je bijsluiter biedt raad. 

Alle gebruikte materiaal van je zelftest doe je zo in een plastic zakje bij het restafval. 

Als de apotheker de oude en vervallen geneesmiddelen niet wil aanvaarden, kun je een mailtje 

sturen naar: iksorteer@ovam.be  

 INFO OM UW BUDGET VOOR 2022 AAN TE PASSEN 

Nieuwe boetes - vers van bij de politie -  ALGEMEEN 

Rechts inhalen:                                       30 € 

Met een motorrijtuig rijden met het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar:        45 € 

Rijden terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs verstreken is:          90 € 

Als weggebruiker een militaire colonne doorsnijden:           90 € 

Afslaan zonder richting aan te geven:           90 € 

Onnodig links blijven rijden:            140 € 

Geen autogordel dragen:                  140 € 

Als 17-jarige bestuurder, en deelnemer aan het experiment begeleid rijden, 

een motorrijtuig besturen zonder een in de begeleiderspas vermelde begeleider:    140 €  

Geen gevarendriehoek plaatsen bij een obstakel (stilstaand motorvoertuig of aanhangwagen):  140 € 

Tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden:                    230 € 

Een kruispunt blokkeren:                                                                    230 € 

Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts:       230 € 

Geen voorrang verlenen aan trambestuurder:        230 € 

Bij het afslaan niet het tegemoet komend verkeer voor laten gaan:     230 €!! 

Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven:      230 € 

Bumperkleven:                                  280 € 

Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven:  370 € 

 

 Deel ze en bewaar ze zodat het jou en je vrienden hopelijk veel geld bespaart! 

 

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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