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WELKOM:
Aan Dhr. Roger Van Gils, Kampdijk 46 en aan Dhr. en Mevr. Willy Wens – Lief Meeus, Hoefstraat 4
en aan Dhr. Staf Kerckhof, De Linieweg 22
als nieuwe leden van OKRA-Ravels.
AFSCHEID:
Van Mevr. Madeleine Maes, weduwe van Cornelius van der Steen, weduwe van Jos Van de Ven,
geboren in Ravels op 17 mei 1924 en overleden in het AZ Turnhout, campus St. -Elisabeth op 30 maart
2019.
Van Dhr. Jos Meynendonckx, weduwnaar van Mevr. Madeleine Aerts, geboren in Ravels op 13
augustus en overleden in het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth op 14 april 2019.
Van Mevr. Maria Bosch, weduwe van Jef Van Roey, geboren in Ravels op 28 september 1937 en
overleden in het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth op 15 april 2019.
Wij bieden de achtbare families onze innige deelneming aan en zullen ons deze dierbare overledenen met
respect blijven herinneren.
PROFICIAT:
Vieren in mei met familie en vrienden hun Diamanten (60 jaar) huwelijksjubileum, Dhr. en Mevr.
Jacobus Adams en Maria Rens.
Vieren in mei met familie en vrienden hun Gouden (50 jaar) huwelijksjubileum, Dhr. en Mevr. August
Sneyers en Josephina Tuytelaers.
Aan alle OKRA-leden die in de maand MEI 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:
 02/04 Gewestvergadering Oud-Turnhout
 04/04 Bestuursvergadering
 09/04 Verbroedering OKRA-Ravels in CC De Wouwer
 16/04 Paasviering in CC De Wouwer
 16/04 Lijndansverbroedering met OKRA- Millegem
 23/04 Dagreis naar Duitsland
 25/04 2de deel van de Studie vanuit de Universiteit van Leuven
 30/04 Regionale Lijndansmarathon Kempen
KOMENDE WERKING:
 02/05 Bestuursvergadering om 9u30 in ons gewoon lokaal
 06/05 Operette “Een nacht in Venetië” om 14u00 in CC de Warande Turnhout
 07/05 Gemeentelijke Seniorenraad om 10u00 in Het Sociaal Huis, Dreef in Ravels
 07/05 Lijndansverbroedering met OKRA- Poederlee om 13u30
 16/05 Regionaal Kubbtornooi in Tielen
 21/05 Lijndansverbroedering met OKRA- Herenthout om 13u30
 27/05 Teamvergadering OKRA-Ravels om 9u30
 30/05 Rerum Novarumviering in Ravels om 09u30 in de kerk, daarna een drankje en een hapje
in CC De Wouwer.
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

Wisten jullie dat:
* Of er interesse is voor de Kempentocht 2020 in en om het Land van Herve? Een volledig uitgewerkte
dagreis, iedereen kan mee, maar het ritme en de uitwerking van de reis worden aangepast aan onze oudste
leden: rustig toeren over landelijke binnenwegen, luisterend naar de verhalen van onze OKRA-gidsen.
Voorstel van voorkeur van dag en maand: voorkeursdag dinsdag en in de maand juni 2020.
* Of er interesse is voor het bezoeken van een kerstmarkt? Uiteraard zal dit in de maand december
plaatsvinden en dan is het vroeg donker. Een kerstmarkt is op z’n mooist als de lichtjes de boel opfleuren
en plus de meeste kerstmarkten gaan ook pas open om 17uur.

Laat ons iets weten

...

Bij interesse: geef het door aan uw contactpersoon: ofwel bij René Willems tel. 014/65 54 81
ofwel bij Alois Buyens tel. 014/65 63 57

* De OKRA-reisbeurs anno 2019 vindt opnieuw in het Mollenhof in Poederlee plaats op dinsdag 10
december om onze reizen voor te stellen. Noteer alvast deze datum in uw agenda.
* Het Manifest van de Grootouders voor het Klimaat:
Uit bezorgdheid voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen hebben de Grootouders voor het
Klimaat (GVK) een manifest opgesteld met zeven actiepunten. OKRA kan zich in grote mate
terugvinden in dit manifest.
1. De opwarming van de aarde mag niet boven 1,5% gaan; de uitstoot van koolstof moet sterk naar
beneden en tegen 2050 moeten we klimaatneutraal zijn.
2. Een klimaatwet is nodig die zorgt dat burgers, bedrijven, middenveld en overheid samen aan de
doelstellingen werken.
3. We moeten onze leefomgeving drastisch aanpassen; meer groen en meer oppervlaktewater.
4. De massale fossiele verbranding is een belangrijke oorzaak van de luchtvervuiling. Dit is nefast voor
onze gezondheid. Daarom moet de lokale uitstoot sterk teruggedrongen worden.
5. Het klimaatbeleid moet sociaal en rechtvaardig zijn, ook op mondiaal vlak. Aandacht voor de meest
kwetsbare bevolkingsgroepen.
6. Het bewust worden van deze problematiek bij de zestigplussers is belangrijk. Ouderen moeten ook
actief betrokken worden in dit debat.
7. De GVK zijn onafhankelijk en sociaal bewogen. Zij werken aan een beleid op langere termijn.
GVK staan open voor dialoog en zijn bereid om actie te voeren.
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