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NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

11de      jaargang     NR.  10      OKTOBER          2019 

 

 

WELKOM: 

Aan Dhr. Walter Hermans, Boomgaardstraat 44 en Mevr. Sonja Kin, O.L.Vrouwstraat 5 fl2, en Dhr. 

Eddy Sneyers, Vaartstraat 8, en aan Dhr. en Mevr. Jozef Op De Beeck – Jeannine Guldentops, Stwg. 

Op Baarle-Hertog 101 2300 Turnhout. 
                                                     als nieuwe leden van OKRA-Ravels. 

 

AFSCHEID: 

 

- Van Dhr. Adriaan  “Jaan” Verschueren, echtgenoot van Mevr. Treza Vloemans, geboren in Ravels 

op 13 januari 1939  en overleden op 22 september 2019.  

- Van Dhr. Simon Verhagen, weduwnaar van Mevr. Maria “Mitje” Pijpers, geboren in Ravels op 17 juli 

1934 en plots overleden op 22 september 2019. 

 

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

respect blijven herinneren. 

 

PROFICIAT: 

Vieren in oktober hun negentigste (90) verjaardag: Mevr. Jeanne Verbeek 

 Mevr. Maria Jansens  

 Mevr. Leonie Beyens 

 

Aan alle OKRA-leden die in de maand OKTOBER  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: 

 

➢ 03/09  Gemeentelijke verbroedering petanqueclubs van Ravels  

➢ 05/09  Bestuursvergadering  

➢ 12/09  Lijndansverbroedering WERAPO in Oud-Turnhout  

➢ 12/09  Petanque ledenwedstrijd met daarna BBQ  

➢ 17/09  Herfstkoffie in De Wouwer 

➢ 30/09  Provinciaal Kubb-tornooi in Retie  
 

 

KOMENDE WERKING: 

 

➢ 03/10  Bestuursvergadering  

➢ 03/10  Regioraad in De Linde in Retie om 13u30 

➢ 08/10  Dagreis naar Leerfabriek Oisterwijk en Rotterdam rondrit, vertrek om 8u15 

➢ 22/10  Gemeentelijke Seniorenraad om 10u00 in het sociaal huis in Weelde 
➢ 25/10  Gemeentelijke Seniorendag om 14u00 met optreden van De Lassies in De Wouwer 
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Wisten jullie dat: 

* Kom proeven van ons uniek reisaanbod voor senioren:  

 

Gratis vakantiebeurs met aanwezigheidstombola 
Dinsdag 10 december 2019 – Mollenhof Poederlee (vanaf 10u tot 16u)  

OKRA Kempen organiseert naar jaarlijkse traditie opnieuw een reisbeurs. Per aangeboden OKRA-reis 

bieden wij een standje waar je alle relevante informatie per reis kan terugvinden. Je maakt er onmiddellijk 

kennis met de OKRA-reisbegeleider die de reis in goede banen zal leiden. Daarnaast is er nog 

randanimatie en staan er nog andere standhouders. We organiseren bovendien ook voordrachten over ons 

reisaanbod met fotopresentaties.  

De reisbeurs van dinsdag 10 december 2019 zal ook in een nieuw kleedje steken. De vertrouwde en 

gekende formule combineren we met een grootse aanwezigheidstombola. Elk uur trekken we met 

onschuldige hand winnaars voor bons voor etentjes, versnaperingen, reisbons enz. De hoofdprijs is een 

midweek in het luxueuze vakantiehuis Cache-Coeur in Harzé (Ardennen). De winnaars kunnen maar 

liefst 4 andere koppels meenemen.  

Voorproefje? Check: www.cache-coeur.be. 

 

* DAT nieuwe leden die in oktober 2019 lid worden, dezelfde prijs betalen (17,00 euro alleenstaande 

en 42,00 euro voor een gezin) maar dan voor 15 maanden lidmaatschap, ook de sportzegel (8,00 euro) 

geldt dan voor 15 maanden tot einde 2020. 

 

* LACHEN GEBLAZEN: 

 - NIETS DOEN ..  

Een ambtenaar staat voor het raam van zijn kantoor.  

Een collega komt binnen en gaat naast hem aan het raam staan.  

Ze kijken samen naar de plantsoenarbeiders.  

Zegt de eerste ambtenaar: "Die lui doen nu al zeker drie uur helemaal niets!"  

 

- SLIMME KAT.  

In het Ministerie zitten muizen in het archief.  

De "Raad van Beheer" komt samen en er wordt besloten een kat aan te schaffen.  

Na enkele maanden is de toestand al verbeterd.  

Een paar jaartjes later wordt er weer geklaagd over muizen in het archief.  

Maar zegt de directeur, hoe kan dat nu, wij hebben toch een kat aangeschaft?  

Zegt een medewerker: "Ja, maar die kat heeft nu een vaste aanstelling gekregen!"  

 

- DE SNELSTE.  

Er zitten 3 jongens op een schoolplein.  

Zegt de eerste: "Ik heb de snelste vader van de wereld."  

"Hoezo?" vragen de andere twee.  

"Nou, mijn vader is F-16 piloot."  

Waarop nummer 2 antwoordt:  

"Dan is mijn vader sneller want die is astronaut."  

Reageert nummer 3:  

"Dan is mijn vader sneller,  

die is ambtenaar, hij werkt van 9 tot 5 maar is om 3 uur al thuis."  

http://www.cache-coeur.be/
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