
 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

14de      jaargang     NR.  10  OKTOBER    2022 

 

WELKOM: 

Aan Dhr. André Van Hoppe, Vooreel 66 en Mevr. Ingrid Theunis, Grote Baan 5, 01/2  

als nieuwe leden van OKRA Ravels.  

 

PROFICIAT: 

➢ Vieren in oktober hun negentigste (90) verjaardag: Mevr. Lisette Heyns en Mevr. Marieke Loots. 

 

Aan alle OKRA-leden die in de maand OKTOBER 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: 

 

➢ 01/09  Bestuur-clubvergadering  

➢ 06/09  Petanque vriendenwedstrijd thuis tegen Weelde  

➢ 12/09  Dagfietstocht naar La Trappe (Ned.) 

➢ 13/09  Petanque vriendenwedstrijd thuis tegen Poppel  

➢ 20/09  Herfstkoffie  

➢ 22/09  Werkgroep Seniorendag  

➢ 27/09  Petanque vriendenwedstrijd thuis tegen Arendonk  

 

KOMENDE WERKING: 
 

➢ 06/10  Bestuursvergadering om 9u30 in de Chalet in Ravels 

➢ 18/10  Vergadering Seniorenraad om 9u30 in het Sociaal Huis 

➢ 18/10  Regioraad in Dessel om 14u00   

➢ 20/10  Verkeerscommissie om 19u30 in de raadzaal Gemeentehuis 

➢ 21/10  Seniorendag om 14u00 in De Wouwer 

➢ 25/10  Dagreis naar Aken + Grenzenroute en het Vierlandenpunt, vertrek om 7u00.  
➢ 27/10  Gewestvergadering om 9u30 in de Chalet Ravels 

 

 

7de  REGIONALE OKRA QUIZ 

 

Op dinsdag 22 november 2022 van 13u30 tot 17u30 in het GC DEN DRIES – Kerkhofstraat 38 in Retie. 
We willen een zeer breed publiek van leden aanspreken, dus zeker niet alleen de doorwinterde 

‘beroeps- quizzers’, beiden zijn welkom natuurlijk. Niemand moet zich laten afschrikken uit vrees voor 

een te moeilijke quiz! Het kan dan gaan over sport, leefstijl, wetenschap en techniek, film en TV, eten, 

fauna en flora, cultuur, …  

Brede basiskennis is een pluspunt! Om het geheel aangenaam te maken, kozen we voor een goede mix 

van formules: open vragen, multiple-choice, beeld- en andere vragen. 

Elke ploeg mag maximum uit 4 personen bestaan. Het moeten leden van OKRA zijn!  

Wij zoeken nog leden die wensen mee te doen om de eer van OKRA Ravels te verdedigen. 

Geef uw naam bij Alois Buyens of bij uw contactpersoon op en dit zeker voor 20 oktober a.s. 

 

 

 



 
  

 

WIST JE DAT: 

       *  Seniorendag op vrijdag 21 oktober 2022: 

            met een optreden van Daisy Thys en Patrick Onzia. Tickets die door OKRA worden verkocht zullen  

            €7,00 kosten, andere € 9,00.  

 

* Dagreis naar AKEN + GRENZENROUTE EN HET VIERLANDENPUNT op dinsdag 25  

   oktober 2022. 

   Het vertrek is om 7u00 op het kerkplein in Ravels, om 9u00 is er ontvangst met koffie en 

   vlaai in restaurant “Wilhelminatoren” in Vaals. Daarna vertrekken wij naar Aken voor een bezoek met 

   een gids naar de tijd van de Romeinen met o.a. een bezoek aan de Dom, de Elisenbrunnen, het Rathaus 

   en nabij gelegen pleintjes. 

   Rond 12u00 eten we in het restaurant “Wilhelminatoren”. Tegen 13u30 vertrekken wij en volgen de 

   Viergrenzenweg richting het Vierlandenpunt. Geen telfout, maar een herinnering aan het roerige 

   verleden van deze streek. Ooit was er een vierde land of eigenlijk meer een dwergstaat van 344 hectare. 

   Neutraal-Moresnet bestond van 1860 tot 1920 alleen vanwege een zeer lucratieve zinkmijn. Om geruzie 

   tussen geïnteresseerde buurlanden te voorkomen, werd  het terrein neutraal verklaard. Het werd een 

   illuster staatje dat bekend stond als belastingparadijs, smokkelplaats en gok-oord .. 

   We bezoeken museum ‘Vieille Montagne’ waar een Nederlandssprekende gids hier de ongelofelijke en 

   verbazingwekkende geschiedenis van het neutraal stadje Moresnet van 1816 tot 1919 vertelt. 

   Rond 18u00 is er koffietafel in restaurant ‘Wilhelminatoren’ in Vaals. 

   Rond de klok van 21u00 hopen wij terug thuis te zijn. 

   Deze reis kost met alles erop en eraan €65,00. Voor 11 oktober inschrijven a.u.b. bij uw 

   contactpersoon. 
 

 * Dat wij op zoek zijn naar mensen die graag sociaal werk willen doen en met ons willen meewerken in 

             het bestuur en/of het team (het vroeger klein bestuur). 

    Is dat iets voor u, laat het ons weten en wij nemen contact met je op. Niet twijfelen. Doen! 

    Telefoon: 014/65 63 57 of  0474/ 29 02 33. 

 

        * Taalhumor: 

    Nieuwe woorden met een lettertje meer: 

o De beste skivakanties vind je op Winternet. 

o Een gierige gepensioneerde is een Krentenier. 

o Als je graag mensen pest, ben je Plaaghartig. 

o Een bokser wil liever niet in de Klappenmand. 

 

     OF met een ander lettertje: 

o Bij oudere kippen treden langzaam vormen van afKakeling op. 

 

    - 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. 

 
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 

 

  


