
 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

14de      jaargang     NR.  6  MEI    2022 

 

AFSCHEID: 

 

➢ Van Dhr. Flor Van den Borne, echtgenoot van Mevr. Gerda Van de Heyning, geboren in Ravels 

op 17 juni 1936 en overleden in het AZ. Turnhout campus Sint-Elisabeth op 5 mei 2022. 

➢ Van Dhr. Leo Willemsen, echtgenoot van Mevr. Maria Naulaerts, geboren in Beerse op 13 juni 

1949 en overleden in het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth op 16 mei 2022 

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

respect blijven herinneren. 

 

 

WELKOM: 

 

Aan Dhr. Erik Baelemans, Van Roeylaan 28 en aan Mevr. Marleen Van Looveren, Hoogstraatsebaan 

126, 2960 Sint-Lenaarts, als nieuw lid en bijlid van OKRA-Ravels. 

 

 

PROFICIAT: 

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

➢ Dhr. en Mevr. Ad van de Lisdonk en Emma Bax 

 

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

➢ Dhr. en Mevr. Jozef De Proost en Paula Meerts 

 

Aan alle OKRA-leden die in de maand JUNI  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: 

 

➢ 05/05 Bestuursvergadering  

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

➢ 17/05 Lijndansverbroedering WERAPO in De Wouwer  

➢ 22/05 Vriendenwedstrijd petanqueclub tegen KWB Ravels 

➢ 26/05 Rerum Novarum viering te Ravels-Eel 

  

KOMENDE WERKING: 
 

➢ 02/06 Bestuur-clubvergadering om 9u30 in de Chalet in Ravels 

➢ 07/06  Lijndansverbroedering WERAPO in Beerse in zaal GC ’t Heilaar om 13u30 

➢ 21/06 Dagreis naar Boekhoute vissersdorp zonder haven + De Mariahoeve in Assenede 

➢ 29/06 Afsluitfeestje gemeentelijke lijndansgroep WERAPO om 18u30 in De Wouwer  

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

WIST JE DAT: 

 

 Slachtoffer van phishing?  Het kan iedereen overkomen! 

Een berichtje dat aangeeft dat je 700 euro terugkrijgt van de belastingen als je op de 

bijgevoegde link klikt. Een e-mail die verklaart dat je recht hebt op een premie. Of een 

sms’je waarin je bank vraagt om ontbrekende persoonlijke gegevens via een link door te 

geven. Phishing is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Hoog tijd dus 

om meer te weten te komen over deze vorm van internetfraude.  

 

 Ik ben het slachtoffer van phishing, wat nu?  

 

❖ Heb je een verdachte mail ontvangen? Stuur die dan direct door naar het e-mailadres 

verdacht@safeonweb.be.  

Safeonweb blokkeert de link die in de mail verwerkt zit, opdat andere mensen niet 

meer op de frauduleuze link kunnen klikken. Ook je eigen bank heeft een mailadres 

waar je frauduleuze mails naar kan doorsturen.  

❖ Heb je op de link geklikt en heb je codes gedeeld? Bel dan onmiddellijk naar 

Cardstop nummer 078 170 170. Laat ook je bank onmiddellijk weten dat je het 

slachtoffer bent van phishing. Zij kunnen al je rekeningen of apps blokkeren.  

❖ Dien een klacht in bij de politie, opdat zij de fraudeurs kunnen opsporen.  

❖ Nadat je de fraude gemeld hebt, opent je bank een dossier om het fraudegeval van 

naderbij te bekijken. Europa heeft een regelgeving (PSD2) die banken verplicht om 

elk geval van fraude te onderzoeken. Is er sprake van grove nalatigheid? Dan zal de 

bank je jouw geld vermoedelijk niet terugstorten. Is er geen sprake van grove 

nalatigheid? Dan krijg je je geld wel terug.  

❖ Vindt de bank dat er sprake is van grove nalatigheid, maar ben je het daar niet mee 

eens? Dien dan een klacht in bij de bank, en in een tweede fase kan je ook naar de 

Ombudsdienst in financiële geschillen stappen. 

❖ Ombudsdienst voor financiële diensten: Tel. +32 2 545 77 70  

of E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be . Website: http:/www.ombudsfin.be    

 

 

 

 

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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