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NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

11de      jaargang     NR.  7 / 8      JULI / AUGUSTUS           2019 

 

AFSCHEID: 

 

 Van Mevr. Bertha Dickens, weduwe van Dhr. Frans Noeyens, geboren in Ravels op 18 juni 1924 en 

overleden op 25 juni 2019.  

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

respect blijven herinneren. 
 

PROFICIAT: 

Vieren in augustus met familie en vrienden hun gouden (50 jaar) huwelijksjubileum: Dhr. en Mevr. 

Marcel Swannet en Jeanne Van Ostaeyen 

Vieren in augustus met familie en vrienden hun diamanten (60 jaar) huwelijksjubileum: Dhr. en Mevr. 

Marcel Van Loon 

Viert in juli zijn negentigste (90) verjaardag: Dhr. Jozef Loots 

Vieren in augustus hun negentigste (90) verjaardag: Mevr. Jeanne Verbeek, Mevr. Jeanne Vugt en 

Dhr. Roger Aerts. 
Aan alle OKRA-leden die in de maanden  JULI / AUGUSTUS  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: 

 

➢ 3-5/06 Fietsdriedaagse naar Zolder-Bolderberg 

➢ 04/06  Petanque vriendenwedstrijd in Arendonk  
➢ 06/06  Bestuurs-clubvergadering  

➢ 13/06  Lijndansverbroedering met WERAPO in Wuustwezel 
➢ 18/06  Petanque vriendenwedstrijd thuis tegen de vrienden van OKRA-Weelde 

➢ 25/06  Regionale wandeldag in Olen O.L.V.  
➢ 26/06  Afsluitfeestje lijndansgroep “WERAPO” in De Wouwer  

 

KOMENDE WERKING: 

 

➢ 02/07  Petanque vriendenwedstrijd naar de vrienden van OKRA Poppel, vertrek om 12u30. 

➢ 04/07  Bestuursvergadering om 9u30 in ons gewoon lokaal 

➢ 09/07  Petanque tornooi te Weelde om 13u30 

➢ 23/07  Petanque vriendenwedstrijd thuis tegen Arendonk om 13u30 

➢ 20/08  Gewestfietstocht naar Meersel-Dreef, vertrek om 9u30 kerkplein  
➢ 26/08  Teamvergadering OKRA 

➢ 27/08  Gemeentelijke Seniorenraad 

 

GEMEENTELIJKE SENIORENDAG:   optreden van De Lassies op vrijdag 25 oktober 2019  

om 14.00 uur in De Wouwer. Sam Verhoeven en Jelle Cleymans zijn al jaren vrienden. Ze weten dus van 

elkaar dat ze een zwak hebben voor Nederlandstalige liedjes. En als ze heel eerlijk zijn; vooral voor die 

songs die een beetje vergeten zijn. Samen met topmuzikant Pol Vanfleteren vormen zij De Lassies. 

Tickets: normaal: € 8,00 |  OKRA: € 7,00 |  kansentarief UiTPAS: € 1,60 
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Wisten jullie dat: 

* Op dinsdag 26 november 2019 om 14u “Galaconcert” in samenwerking met het Vlaams Muziek 

Theater in het Cultuurhuis de Warande te Turnhout.  

 “Mooie muziek lijkt wel de kracht te hebben om door je pantser heen te breken en je te raken tot in het 

diepst van je wezen. Het is een katalysator naar emoties en het kan je meenemen naar een andere plek, 

een andere tijd en een andere stemming. Het Vlaams Muziek Theater brengt een mengeling van klassiek, 

lichtklassiek en evergreens, kortom: muziek om bij weg te dromen!”  

 

Inkomprijs is 25 euro, inschrijven voor 26 september 2019 bij uw contactpersoon of Rene Willems, 

Cultuurverantwoordelijke. Tel. 014/65 54 81 

 

* Schlagerfestival 2020 
Op zondag 29 maart 2020 om 15u in de Ethias Arena, Hasselt. 

 Na een overdonderd succes van een eerste keer OKRA Kempen op het Schlagerfestival twijfel we niet en 

organiseren we meteen een tweede editie. Dit is een feesteditie want het Schlagerfestival bestaat in 2020 

15 jaar!  

Sfeer en ambiance zijn volgend jaar alvast verzekerd want Raymond Van Het Groenewoud en Christoff 

zijn de eerste gekende namen!  

Voor de extra touche kan je zelf zorgen… dit door op te vallen en dit mag gerust met alle OKRA-

accessoires die je hebt (bv. hoedje, buff, fluohesje, t-shirt…).  

 

OKRA Kempen heeft 500 zitplaatsen gereserveerd, en we willen graag zo snel mogelijk weten wie van 

jullie allemaal mee gaat! 

Inschrijven voor 10 september 2019, Annuleren niet mogelijk, bestellen = betalen.  

Let op: beperkte plaatsen eerst = eerst 

 

Prijs: € 50 pp inclusief ticket en busvervoer. 

* OKRA Retie, in samenwerking met Provinciale stuurgroep OKRA sport+, nodigt uit...  

                                               1e provinciaal KUBB tornooi 

Op maandag 30 september, vanaf 10h00 tot +- 15h30 aan Den Dries, Kerkhofstraat 37, 2470 Retie  

Er is ruime parking voorzien, bereikbaar via de Driesstraat  

Minimum 4, maximum 6 deelnemers per ploeg 

 

Altijd nieuwe leden welkom, kom eens kijken en meedoen elke woensdag om 9u30 op ons terrein aan de 

Chalet Ravels achter het home O.L.Vrouw der Kempen, O.L.Vrouwstraat 3/5.  

 

 
 

AAN ALLEN EEN PRETTIG VERLOF 
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