
 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

14de      jaargang     NR.  5  MEI    2022 

AFSCHEID: 

 

Van Mevr. Josée Bertels, echtgenote van de heer Albert Bertels, geboren in Retie op 26 augustus 1937 

en overleden in WZC Annadal in Retie op 4 april 2022. 

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

respect blijven herinneren. 

 

PROFICIAT: 

Vieren in mei met familie en vrienden hun Diamanten (60 jaar) huwelijksjubileum: 

➢ Dhr. en Mevr. Henricus Van Tigchelt – Ida Cortens 

 

Aan alle OKRA-leden die in de maand MEI 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: 

 

➢ 06/04 Verbroedering lijndans “WERAPO”  in Brecht  

➢ 07/04 Bestuursvergadering  

➢ 19/04 Dansverbroedering OKRA Weelde  

➢ 21/04 Feestje petanqueclub in het Molenhof 

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

KOMENDE WERKING: 
 

➢ 05/05 Bestuursvergadering om 9u30 in de Chalet in Ravels 

➢ 10/05 Feestvergadering voor onze 80-jarigen en ouderen in De Wouwer om 13u30 

➢ 17/05 Lijndansverbroedering WERAPO in De Wouwer om 13u30 

 

Dagreis op DINSDAG 21 juni 2022 naar Boekhoute vissersdorp zonder haven + De Mariahoeve. 

Wij gaan weer starten met onze bekende dagreizen, de laatste is al geleden van dinsdag 22 mei 2019. 

Meer nieuws over deze reis langs de andere kant van dit blad. 

 

 

ZUID-AFRIKAANS: 
Ek houjou fyn dop: ik hou je in de gaten 

E-pos: e-mail 

Flaterwater: Tipp-Ex 

Flerrie: meisje dat flirt, de aandacht trekt 

Flikkerrooi: rode flikkerlichten 

Flits: zaklantaarn 

Gaan doedoes: gaan slapen 

Gaatjesdrukker: perforator 

Gebakmaagbom: onverteerbaar vet 

Nie-gebruiker: geheelonthouder 

Gemorskos: fastfood 

Gesellinneclub: escortservice 

 



 
  

 

 

 

WIST JE DAT: 

 

 Dagreis op DINSDAG 21 juni 2022 naar:  

 

                             Boekhoute vissersdorp zonder haven + De Mariahoeve. 

 

Om 7.40 uur vertrek op het kerkplein in Ravels.  

Rond 9.30 uur ontvangst met koffie/thee en koffiekoek in Hoeveterras “De Vliethoeve” te Assenede. 

Bezoek aan het bezoekerscentrum Boekhoute waar we kennismaken met de gids, gevolgd door een 

boeiende filmdocumentaire uit 1956 over de visserij. Demonstratie garnaalpellen.  

 

12.00 uur Middagmaal in Hoeveterras “De Vliethoeve” 

Op de grens van Zeeland en Vlaanderen ontstaat een robuust en uniek grensoverschrijdend natuurgebied: 

Grenspark Groot-Saeftinghe. Het Grenspark bestaat uit Het Verdronken Land van Saeftinghe, Hedwige-

Prosperproject, Prosperpolder-Noord, Oude Doelpolder en de Nieuwe Arenbergse polder. Nieuwe 

initiatieven ontstaan tussen Vlaanderen en Nederland. 

 

14.30 uur: We brengen een bezoek aan de Mariahoeve in Emmadorp, de thuisbasis van Saeftinghe Zilt,  

waar binnendijks exclusieve zee-groenten worden geteeld. We worden rondgeleid op de zilte kwekerij 

 waar men laat zien hoe zeekraal, zeekool, lamsoren en zilte aardappelen worden geteeld.  

 

Aansluitend proeven we van de zilte zaligheden en maken een rondrit met de bus door het   

indrukwekkende Zeeuws-Vlaamse landschap. 

 

18.30 u. Koffietafel in Cultuurcafé Ter Vesten te Beveren. Rond 21.00 uur thuiskomst. 

 

DIT ALLES VOOR DE SOM VAN € 70,00. 

Kan ook al gestort worden op rekening van OKRA Ravels - BE02 9731 4813 9040  met  mededeling: 

Naam persoon – reis 21/06/2022 

Opgeven bij uw contactpersoon tot ten laatste woensdag 1 juni 2022. 

 

 Het is tijd om te vermageren… 

 

➢ Als de weegschaal niet je gewicht weergeeft maar de tekst: “Eén tegelijk alstublieft.” 

➢ Als je zonnecrème met een verfborstel moet aanbrengen. 

➢ Als je uit bed probeert te rollen en je schommelt jezelf terug in slaap gedurende dat proces. 

 

 

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 

 

 


