
 

 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

15de      jaargang     NR.  2  FEBRUARI    2023 

 

BEDANKT voor het vertrouwen, voor jullie standvastigheid, voor jullie volhouden en voor het 

hernieuwen van het lidmaatschap voor OKRA Ravels, gewoon voor alles …. 

 
 

 

AFSCHEID: 

 

Van Mevr. Anna (Madeleine) Verstraelen, weduwe van Dhr. Adriaan Van Dun, geboren in  

Merksplas op 9 februari 1929 en overleden in WZC Home Onze-Lieve-Vrouw van de Kempen 

 in Ravels op 24 december 2022. 

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

respect blijven herinneren. 

 

 

PROFICIAT: 

Aan alle OKRA-leden die in de maand FEBRUARI 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: 

 

➢ 05/01  Bestuursvergadering 

➢ 05/01  Lijndansverbroedering in Wortel  

➢ 11/01  Verloren Maandag appelbollen en worstenbrood in De Wouwer  

➢ 16/01  Werkgroep WERAPO lijndans 

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

➢ 31/01  Lijndansverbroedering in Minderhout  

 

 

KOMENDE WERKING: 

➢ 02/02 Bestuursvergadering om 9u30 in ons gewoon lokaal 

➢ 07/02 Werkgroep regionaal kubb-tornooi om 9u30 in de Chalet Ravels 

➢ 14/02 Gemeentelijke Seniorenraad om 9u30 in het Sociaal huis in Weelde 

➢ 20/02 Teamvergadering om 9u30 

 



 

 
  

 

WIST JE DAT: 

 

 * Op DINSDAG 25 april 2023 de OKRA’s van gewest Oud-Turnhout - Ravels een toneelvoorstelling in 

De Wouwer geven om 14u00 over “Afscheid”. 

Naarmate je ouder wordt, hoort het woord ‘afscheid’ steeds meer bij het leven. Je neemt afscheid van je 

jeugd, je omgeving, je vrienden, je geliefden,… En bij ieder afscheid ga je voor een nieuwe start. 

Zo vergaat het ook Roger en Fernand. Ze ontmoeten elkaar toevallig op een bank. Ondanks hun 

verschillende achtergronden hebben ze meer met elkaar gemeen dan ze vermoeden. 

“Afscheid” is meeslepend, pakkend, zeer herkenbaar én doorspekt met een flinke dosis humor. Een 

perfecte mix van humor en emotie. 

Kaarten zijn te bestellen bij uw verantwoordelijke aan de prijs van €10. 

 

* Dat OKRA aankondigt: Marc Dex wordt 80 jaar. 

Marc Dex blaast in maart 2023 80 kaarsjes uit, en dat wil hij vieren met al zijn fans. Daarom nodigt hij 

alle OKRA-leden uit in Landschap De Liereman voor een korte wandeling met gids, gevolgd door een 

sfeervol optreden met koffie of thee en een stuk taart.   

Wandel je liever niet mee (of is het slecht weer), er is ook een alternatief binnen voorzien. 

Niet toevallig kiest hij Landschap De Liereman als locatie voor zijn feest. Het prachtige natuurgebied ligt 

hem nauw aan het hart en was in meer dan 60 jaar carrière een grote inspiratiebron voor zijn muziek. 

Vier je mee? 

Dat kan op de volgende dagen: 13, 14, 15, 16 of 17 maart 2023. 

Telkens van13.30 u. tot 16.30 u. 

Deelnameprijs all-in: €18 voor OKRA-leden. 

Niet-leden zijn ook welkom maar betalen €20 

Meer info en inschrijven via www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda of 014/42.99.69 

Programma: 
13.30u – Welkom in de Liereman – Schuurhovenberg 43 – Oud-Turnhout 

13.35u – Wandeling in groepjes met gids (voor de niet-wandelaars, of bij slecht weer is er een 

binnenalternatief voorzien) 

14.45u – Ontvangst met een stuk taart en koffie of thee 

15.30u – Optreden Marc Dex 

16.30u – Einde 

 

* Dat de OKRA’s van Ravels – Poppel – Weelde – Weelde-Statie en Baarle-Hertog op donderdag 23 

maart 2023 in CC De Wouwer een filmvoorstelling houden met de film REBELS. 

 

Wat is REBELS? 

REBELS is een documentairefilm van Ann Peuteman en Brecht Vanhoenacker voor Victoria Deluxe en 

wordt gemaakt in samenwerking met Knack en OKRA, trefpunt 55+. 

Oude mensen willen vooral lekker rusten. Het liefst zitten ze in hun luie stoel voor tv met een dekentje 

over hun knieën. Dagelijkse beslommeringen geven ze zoveel mogelijk uit handen en een uitgesproken 

mening hebben ze al lang niet meer. Maar is dat wel zo? Natuurlijk niet. 

In werkelijkheid ergeren de meeste 75-plussers zich te pletter aan de manier waarop hun generatie wordt 

voorgesteld, behandeld en genegeerd. ‘Genoeg’, zeggen de rebellen op leeftijd in REBELS. ‘We pikken 

dit niet langer’. Elk op hun eigen manier verzetten ze zich tegen betutteling, doen ze er alles aan om 

gehoord te worden en vertikken ze het om oud te worden. Zo blijft Nadia koppig solliciteren, gaat Monika 

vol vuur betogen en bestookt Erik het stadsbestuur met klachtenbrieven. 

MEER INFO VOLGT LATER. 

 
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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