
 

 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

15de      jaargang     NR.  3  MAART    2023 

 

WELKOM: 

Aan Dhr. en Mevr. Alfons Claes en Hilda Wils, Kerkstraat 17/1, als nieuwe leden van OKRA Ravels.  

 

 

AFSCHEID: 

 

Van Mevr. Julia Broos, weduwe van de heer Eduard Meyendonckx, geboren in Baarle-Nassau op 20 juli 

1937 en overleden in het AZ Turnhout op 25 januari 2023. 

 

Van Dhr. Remi Van Dun, geboren in Ravels op 21 mei 1931 en overleden in WZC Home Onze Lieve 

Vrouw van de Kempen op 27 januari 2023.                     

Wij bieden de achtbare families onze innige deelneming aan en zullen ons deze dierbare overledenen met 

respect blijven herinneren. 

 

PROFICIAT: 

Viert in maart zijn negentigste (90) verjaardag:  

➢ Dhr. Edward Van Dun. 

Aan alle OKRA-leden die in de maand MAART 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: 

 

➢ 02/02 Bestuursvergadering  

➢ 07/02 Werkgroep regionaal kubb-tornooi  

➢ 13/02 Teamvergadering  

➢ 14/02 Gemeentelijke Seniorenraad 

➢ 28/02 Bestuursreis  

 

KOMENDE WERKING: 

➢ 02/03 Bestuur-clubvergadering om 9u30 in ons gewoon lokaal 

➢ 14/03 Werkgroep Seniorendag om 10u00 op het gemeentehuis 

➢ 15/03 Afrekenen voor de paaskoffie tussen 9 en 10u in de Chalet 

➢ 21/03 Paasfeest om 12u00 in De Wouwer 

➢ 23/03 Filmvoorstelling OKRA: “REBELS” om 14u00 in De Wouwer 

 

EVEN LACHEN: 

 

 Moedertaal : 

 

De juf vraagt : "Waarom noemen ze de taal die je thuis spreekt, je moedertaal?" 

Jantje: "Logisch, want m'n vader komt nooit aan het woord!" 

  



 

 
  

 

 

WIST JE DAT: 

 

* 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. 

Kostprijs van een inkomticket is € 5,00. Een gratis consumptie en koffiekoek zijn inbegrepen. 

Inschrijven bij uw contactpersoon tot 14 maart a.s. 

 

* Dat wij op dinsdag 21 maart ons paasfeest houden in De Wouwer. We gaan eraan beginnen om 12u00 

met een welkom en korte bezinning. Rond 12u15 gaan we eten en op het menu staat een driegangenmenu 

met een glaasje wijn of andere drank. Daarna volgt een goede ontspanning: de “Senioren Paas Show 

2023”. Dit is een show vol vrolijke liedjes en komische typetjes met de grootste hits en meezingliedjes 

van o.a. Willy Sommers, Christoff, Franske Bauer, Eddy Wally en vele anderen. Zelfs de paashaas komt 

in de show op bezoek. Heel deze vrolijke paasshow wordt gebracht door twee artiesten.  

 Er is ook een tombola voorzien en dit alles voor €15,00 per persoon. 

 

 

* Dit is om over na te denken! 

 

Frans zat met enkele vrienden in het café en wipte vakkundig zijn borrel achterover. Toen zei hij met 

holle stem: 

 

“ Ik ben getrouwd met een weduwe. 

Mijn vrouw bracht een knappe, twintigjarige dochter mee in ’t huwelijk. 

Mijn vader, de sloeber, ontmoette haar, werd verliefd en trouwde met haar. Hij werd dus mijn 

schoonzoon. Mijn stiefdochter werd mijn schoonmoeder. 

 

Toen mijn vrouw een zoon kreeg, werd die de schoonbroer van mijn vader en tevens mijn oom (als broer 

van mijn stiefmoeder). 

 

Vanmorgen vernam ik dat mijn stiefmoeder, die tevens mijn stiefdochter is, bevallen is van een jongen. 

Die is nu zowel mijn broer als mijn kleinkind. 

 

Ikzelf ben de man van mijn vrouw en tegelijk haar kleinzoon (als zoon van haar schoonzoon). 

Mijn vrouw is mijn grootmoeder (als moeder van mijn stiefdochter). 

 

En aangezien de man van mijn grootmoeder mijn grootvader is, ben ik nu mijn eigen grootvader 

geworden.” 

 

 
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 



 

 
  

  


