
 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

14de      jaargang     NR.  11  NOVEMBER    2022 

 

WELKOM: 

Aan Dhr. Paul Laurijssens, Kapelakker 51, als nieuw lid van OKRA Ravels.  

 

PROFICIAT: 

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

➢ Dhr. en Mevr. André Meulemans en Godelieve Wuyts 

 

Aan alle OKRA-leden die in de maand NOVEMBER 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: 

 

➢ 06/10  Bestuursvergadering  

➢ 18/10  Vergadering Seniorenraad  

➢ 18/10  Regioraad in Dessel   

➢ 20/10  Verkeerscommissie 

➢ 21/10  Seniorendag  

➢ 25/10  Dagreis naar Aken + Grenzenroute en het Vierlandenpunt  
➢ 27/10  Gewestvergadering  

 

 KOMENDE WERKING: 
 

➢ 03/11  Bestuursvergadering om 9u30 in de Chalet in Ravels 

➢ 03/11  Verbroedering Beerse om 13u30 in zaal CC Heilaer 

➢ 09/11  Lijndansverbroedering in Brecht om 13u30   

➢ 20/11  Mis voor overleden leden in Ravels om 9u30 en Ravels-Eel om 10u00  

➢ 21/11  Vergadering werkgroep WERAPO om 9u30 bij Jan 

➢ 22/11  Vergadering team om 9u30 bij René  
   

 

NIEUWE LEDEN: 

 Nieuwe leden die in NOVEMBER  2022 lid worden, betalen dezelfde prijs (28,00 euro 

alleenstaande en 47,00 euro voor een gezin) maar dan voor 14 maanden lidmaatschap tot 

eind 2023. Ook de sportzegel (8,00 euro) geldt dan voor 14 maanden tot einde 2023. 

Spreek je vrienden aan om ook lid te worden. Er is een mooie prijs aan verbonden, 

zowel voor het nieuwe lid als voor jou. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

WIST JE DAT: 

 Pas op voor de gevaren op de weg! 
Fietsen en regen gaan niet goed samen. Daarom zie je bijna nooit fietsers als het regent. Toch zijn 

sommigen dapper genoeg … Voor hen een aantal tips om rekening mee te houden als je gaat fietsen in de 

regen of in natte weersomstandigheden. 

 

Let op wegmarkeringen, oversteekplaatsen en andere tekens die op het wegdek zijn geschilderd. Ze 

worden extreem glad in natte omstandigheden en als je te veel overhelt, kun je van je fiets vallen. 

 

Let vooral op putdeksels en andere ondergrondse nutsvoorzieningen. Omdat ze van metaal zijn, worden 

ze extreem glad, je wiel kan er zelfs in vast komen te zitten en dan vlieg je over het stuur. 

 

Kasseien en geplaveide wegen zijn gevaarlijk als het regent of als de stenen nog nat zijn.  

 

Pas ook op voor bladeren die van bomen op de weg zijn gevallen. Ze zijn erg glad als ze nat zijn en 

aangezien het in de herfst en winter het vaakst regent, kom je ze zeker tegen op de route. 

 

Wees extra voorzichtig met plassen. Want als er water is, is er ook een kuil, een verzakking of een 

ander soort gat in de weg. Je weet nooit hoe groot of diep het is. Het kan een simpele plas zijn of een 

diepe put. 

 

Als je in een gebied woont waar het niet regelmatig regent of waar het lange tijd niet geregend 

heeft, wees dan heel voorzichtig als je naar buiten gaat tijdens de “eerste” regen of als het begint te 

regenen terwijl je al aan het fietsen bent. De wegen, vooral de drukke, zijn bedekt met olie, stof en vuil 

die ze in echte schaatsbanen veranderen zodra de eerste regendruppels vallen. Met elke regendag worden 

de wegen schoner, maar toch moet je altijd voorzichtig zijn. 

 

Wees voorzichtig langs de kant van de weg en op wegen met veel vuil, zoals grind of zand. In natte 

omstandigheden blijven al die kleine steentjes aan de banden kleven en kunnen ze lekke banden 

veroorzaken. Probeer dus dergelijke wegbermen en wegen te vermijden. 

 Een vleugje vriendelijkheid kost niets. 

 
Het leven wordt steeds duurder. Een huizenhoog cliché maar die bevatten zoals je weet doorgaans een 

grond van waarheid. Toch zijn er manieren om onze wereld gratis wat beter te maken. Wat dacht je van 

een vleugje vriendelijkheid? 

Denk ook aan de kleine daden van vriendelijkheid: 
• Laat iemand voor in de rij 

• Houd de deur open voor iemand 

• Vraag of ze hulp nodig hebben als je ze met een kaart in hun handen en een verwarde blik ziet 

• Geef een compliment aan een vreemde 

• Lach naar iemand op straat 

• Houd de lift vast voor iemand anders 

• Druk vriendelijkheid uit voor iets dat je als vanzelfsprekend beschouwt 

• Wees er gewoon 
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