
 

  

 

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

15de      jaargang     NR.  1  JANUARI     2023 

 

In onze nieuwsbrief zetten we nieuwe leden, gouden bruiloften, speciale verjaardagen 

in de bloemetjes en vermelden de overlijdens.  

Heb je liever niet dat we dit voor jou doen, dan kan je dit aan Alois Buyens, de 

secretaris, melden. We houden hier dan rekening mee. 

OKRA Trefpunt Ravels verklaart hierbij de Europese Verordening rond de 

bescherming van persoonsgegevens na te leven.  

Zie volledige privacyverklaring op: www.okraravels.be   

 

Beste OKRA-leden 

Alweer een nieuw jaar, valt het mee of wordt het zwaar? 

Een vrolijk en gelukkig jaar, zonder zorgen weliswaar 

Dat wensen we elkaar. 

Het wordt een nieuw begin, we vliegen er weer eens in 

Met nieuwe moed, met geluk en voorspoed 

Gezond en vrolijk, zien we 2023 tegemoet! 

 

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

familie een gelukkig Nieuwjaar! 

 
 

WELKOM: 

Aan Mevr. Mia Laurens, Gilseinde 101, als nieuw lid van OKRA Ravels.  

 

 

AFSCHEID: 

 

Van Mevr. Agnes Lurinx, weduwe van Alois Ooms, levenspartner van Jef Verbeek. Geboren in Ravels 

op 10 februari 1949 en overleden in het AZ Turnhout, campus Sint-Elisabeth op 28 november 2022. 

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

respect blijven herinneren. 

 

 

http://www.okraravels.be/


 

  

 

 

 

PROFICIAT: 

 

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

➢ Dhr. en Mevr. Victor Verheyen en Chris Aerts. 

Viert in januari haar negentigste (90) verjaardag:  

➢ Mevr. Maria Schellekens. 

 

Aan alle OKRA-leden die in de maand  JANUARI 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: 

➢  01/12  Bestuurs-clubvergadering  

➢  06/12  Verbroedering van lijndansgroep WERAPO 

➢  20/12  Kerstfeest in De Wouwer 

   

 
KOMENDE WERKING 

➢ 05/01  Bestuursvergadering 

➢ 05/01  Lijndansverbroedering in Wortel om 13u30 

➢ 11/01  Verloren Maandag appelbollen en worstenbrood in De Wouwer vanaf 11u tot 13u 

➢ 16/01  Werkgroep WERAPO lijndans 

➢ 17/01  Lijndansverbroedering van Schoonbroek in GC Den Dries in Retie om 13u30   

➢ 31/01  Lijndansverbroedering van Minderhout om 13u30 

 
HERNIEUWING VAN LIDMAATSCHAP 2023 

 

Hoofdlid: €28 – Gezinbijdrage: €47 – Rusthuis: €10 en partner bewoner : €10 

Sportzegel: €8 kan teruggetrokken worden van de ziekenkassen, aanvraagformulier 

invullen. 

Het bedrag kan ook gestort worden op: NR. BE02 9731 4813 9040 met vermelding:  

Naam en Voornaam –lidgeld 2023 & (eventueel) sportzegel. 

 

We hopen u allen weer te mogen verwelkomen in 2023 

Waarvoor dank je wel. 

 

 
 

NIET TE VEEL 

 

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 

 


