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14de      jaargang     NR.  7    JULI / AUGUSTUS    2022 

 

PROFICIAT: 

Vieren in augustus met familie en vrienden hun Gouden (50 jaar) huwelijksjubileum: 

➢ Dhr. en Mevr. John Schurgens & Marina Segers 

➢ Dhr. en Mevr. Aloîs Loodts & Josephina Van Dun 

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

➢ Dhr. en Mevr. Antonius Slegers & Maria Bierens 

  

Aan alle OKRA-leden die in de maand JULI / AUGUSTUS  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: 

 

➢ 02/06  Bestuur-clubvergadering  

➢ 07/06  Lijndansverbroedering WERAPO in Beerse  

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

➢ 28/06  Petanque vriendenwedstrijd tegen Arendonk 

➢ 29/06  Afsluitfeestje gemeentelijke lijndansgroep WERAPO  

KOMENDE WERKING: 
 

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

➢ 07/07  Lijndansverbroedering WERAPO in Geel Ten Aard om 13u3n in de parochiezaal, opgeven 

           bij Jan Van Dun, tel.0495/ 19 01 30 

➢ 11/07  Dagfietstocht naar Lommel, vertrek om 10u00 kerkplein Ravels 

➢ 13/07  WERAPO lijndansavond: herhaling- en oefenavond om 18u00 in zaal St.Jan 

➢ 19/07  Petanque vriendenwedstrijd thuis tegen Weelde om 13u30 terreinen Chalet Ravels 

 

➢ 22/08  Dagfietstocht naar Meersel-Dreef, vertrek om 10u00 kerkplein Ravels 

➢ 29/08  Teamvergadering om 9u30 (Jef) 

➢ 23/08  Gemeentelijke Seniorenraad om 9u30 in Het Sociale Huis 

➢ 26/08  Petanque vriendenwedstrijd naar Poppel 

 

HUMOR: 

 

OVERBODIG: 

- Man tegen zijn collega’s: We hebben altijd pech. We hebben ons hele leven lang het eten uit onze mond 

gespaard, enorm zuinig geleefd en onszelf van alles ontzegd om onze dochter een deftige uitzet te kunnen 

meegeven en nu, na al die jaren, gaat ze trouwen met een miljonair! 

 

- Hoe komt het toch dat dikkere mensen altijd vriendelijk en welgezind zijn?, vroeg iemand aan een man 

die 130 kg woog. 

We moeten wel, antwoordde hij, we kunnen niet snel lopen en ook niet vechten. 

 

OP GROOTVADERS WIJZE: 

Onderwijzer: Victor, waarom maak jij je sommen op zo’n ouderwetse manier?  

Kijk eens hoe Thomas het doet. 

Victor: Dat is toch normaal, meester, hij heeft een vader. Ik niet, ik heb alleen maar een grootvader. 



 
  

WIST JE DAT: 

 Kan ik nu al vastleggen wat ik wens wat er moet gebeuren (met mijn huis, mijn 

spaargeld, de zorg voor mijn huisdier…) als ik hier zelf niet meer toe in staat 

ben? 
 

 

Ja, dat kan. Een zwaar ongeval, coma, ziekte of dementie. Wat als het jou overkomt en je je geldzaken 

niet meer zelfstandig kan beheren? Met een zorgvolmacht kan je je vermogen laten beheren door jouw 

partners, kinderen of goede vriend. 

De personen die je in de zorgvolmacht aanduidt kunnen tussenkomen bij de verkoop van een huis, het 

betalen van een rekening, het plannen van jouw nalatenschap, … rekening houdend met eventuele 

instructies die je hebt opgenomen in de zorgvolmacht. Je kan ook bijzondere wensen opnemen, zoals dat 

er jaarlijks op jouw kosten een groot familiefeest wordt georganiseerd, of dat er voor jouw kat moet 

worden gezorgd. 

Een zorgvolmacht moet schriftelijk vastgelegd worden en is bij een toekomstige wilsonbekwaamheid 

enkel geldig als deze is geregistreerd. Dat kan via de notaris of het vredegerecht. Sinds 1 maart 2019 kan 

u in de zorgvolmacht aan de lasthebber ook de opdracht geven om beslissingen te nemen betreffende uw 

persoon. Zo kan u ervoor zorgen dat u alle noodzakelijke zorgen krijgt als u ziek wordt of  het slachtoffer 

wordt van een ongeval.  

U kunt aan de lasthebber de opdracht geven om eventuele verplegers toegang te geven tot uw woning.... 

Of om er, meer algemeen, op toe te zien dat al uw rechten als patiënt worden geëerbiedigd zodat u een 

kwaliteitsvolle zorg geniet. Als u dat zo voorziet, kan de lasthebber ook op zoek gaan naar een rust- en 

verzorgingsinstelling die aan uw wensten en financiële mogelijkheden voldoet.  

Meer info op notaris.be. 

  

 
 

AAN ALLEN EEN PRETTIG VERLOF 

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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