
 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

14de      jaargang     NR.  12  DECEMBER    2022 

 

WELKOM: 

Aan Dhr. en Mevr. Robert Evrard - Magda Noeyens, Jozef Van Gorpstraat 19,  &  Dhr. en Mevr. 

Ludo Broeckx – May Van Loon, Jozef Van Gorpstraat 24, & Dhr. Jos Timmermans, Grote Baan 32/3, 

als nieuwe leden van OKRA Ravels.  

 

PROFICIAT: 

Viert in december zijn negentigste (90) verjaardag:  Dhr. Jan Aerts 

 

Aan alle OKRA-leden die in de maand DECEMBER 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: 

 

➢ 03/11  Bestuursvergadering  

➢ 03/11  Verbroedering Beerse in zaal CC Heilaer 

➢ 09/11  Lijndansverbroedering in Brecht   

➢ 20/11  Mis voor overleden leden   

➢ 21/11  Vergadering werkgroep WERAPO  

➢ 22/11  Vergadering team  

 KOMENDE WERKING: 
 

➢ 01/12  Bestuur-clubvergadering om 9u30 in de Chalet in Ravels 

➢ 20/12  Kerstfeest in De Wouwer 

   

 

HERNIEUWING VAN LIDMAATSCHAP OKRA 2023 

In het begin van januari 2023 is het weer tijd om uw lidmaatschap van OKRA te 

hernieuwen. 

- Hoofdlid: 28 euro - Gezinbijdrage: 47 euro - Rusthuis: 10 euro en partner bewoner €10  

- Sportzegel: 8,00 euro. Dit bedrag krijgt u van de ziekenkas terug als u het aanvraag – 

  formulier invult. 

 

Als het kan, probeer het geld over te schrijven op rekening van OKRA-Ravels. 

Nr.  BE02 9731 4813 9040: 

Met vermelding: lidgeld 2023 – naam en voornaam + eventueel sportzegel 

 

Wij hopen u allen weer te mogen begroeten als lid van OKRA. 

Waarvoor dank. 



 
  

 

WIST JE DAT: 

* Dat het gemeentebestuur van Ravels opnieuw de "Verloren Maandag" organiseert op woensdag 11 

januari 2023 in het gemeenschapscentrum De Wouwer. Je kunt nog altijd inschrijven voor een gezellig 

samenzijn waarbij je voor slechts 5,00 euro per persoon kan genieten van een appelbol en een 

worstenbrood ( koffie, thee, water en melk zijn inbegrepen). De leden van OKRA-Ravels kunnen 

deelnemen van 11u00 tot 13u00, maar kunnen ook inschrijven voor de avondsessie van 18u30 tot 21u00. 

Dan moeten ze wel de kaarten gaan kopen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis en daar betalen. 

* Dat nieuwe leden die in december lid worden dezelfde prijs betalen maar dan voor 13 maanden 

lidmaatschap. Ook de sportzegel geldt dan voor 13 maanden. 

Wie een nieuw lid aanbrengt, kan nog altijd op een mooi cadeau rekenen. 

 

*   Wat zit er allemaal in de dagprijs van een woonzorgcentrum? 

     Deze kosten zijn VERPLICHT inbegrepen in de dagprijs van een woonzorgcentrum: 

➢ de woongelegenheid met bijhorende infrastructuur: een bed (volledig uitgerust), hang- en 

legkast, nachtkastje, tafel, stoel en leunstoel, een wastafel met stromend warm en koud water, een 

oproepsysteem, verwarming. Als sanitair, koelkast of kamersleutel aanwezig zijn, zijn ze vervat in 

de dagprijs. 

➢ alle inrichtingskosten van de kamer: wand- en vloerbekleding, schilderwerken, gordijnen 

➢ gebruik van gemeenschappelijke ruimten 

➢ de verpleging en verzorging 

➢ de gewone animatie 

➢ incontinentie- en ander verzorgingsmateriaal dat in de tegemoetkomingen van het RIZIV 

inbegrepen is, zoals ontsmettingsmiddelen, verbanden, steriele kompressen, en injectiemateriaal 

➢ de voeding: ook de door een arts voorgeschreven dieetvoeding 

➢ onderhoud en herstel van gebouw en tuin 

➢ dagelijks onderhoud: zowel van individuele als collectieve vertrekken, inclusief het reinigen en 

verversen van het bedlinnen 

➢ energieverbruik: bv. koelkast of tv 

➢ opslaan en verwijderen van huisvuil 

➢ de verzekering tegen brand en burgerlijke aansprakelijkheid 

➢ administratieve kosten: belastingen en taksen die verband houden met het verblijf 

 

 

Het bestuur en de clubverantwoordelijken van OKRA-Ravels wensen u en uw 

familie een prettige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar! 

 

 
 

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 

  


