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NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

12de      jaargang     NR.  3  MAART     2020 

 

 

PROFICIAT: 

Vieren in maart hun negentigste (90) verjaardag: Mevr. Theresia Sprangers en Mevr. Catharina Adams. 

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: 

 

➢ 04/02  Gemeentelijke Seniorenraad  

➢ 06/02  Bestuursvergadering  

➢ 06/02  Dans- en ontspanningsnamiddag van OKRA Weelde  
➢ 18/02  Voorbereidingsvergadering gewest Oud-Turnhout/Ravels  

➢ 18/02  WERAPO Lijndansverbroedering van OKRA Beerse  

➢ 20/02  Kempenshow – 50 jaar Juul Kabas 
➢ 24/02  Teamvergadering OKRA 

 

KOMENDE WERKING: 

 

➢ 03/03  Uitwaaidag in de abdij van Postel 

➢ 05/03  Bestuurs-clubvergadering om 9u30 in ons gewone lokaal 

➢ 07/03  Dag van de vrijwilliger in Olen van 11u00 tot 13u00 
➢ 10/03  Werkgroep Seniorendag om 10u00 in het gemeentehuis 

➢ 19/03  Toneelvoorstelling “Weerzien” in De Wouwer om 14u00 
➢ 20/03  Regioraad Mollenhof Poederlee van 9u30 tot 12u00 

➢ 26/03  WERAPO Lijndansverbroedering van OKRA Arendonk in De Garve om 13u30 

➢ 29/03  Schlagerfestival Hasselt,Vertrek kerkplein om 12u50   
➢ 31/03  Verbroedering OKRA Ravels om 13u30 in De Wouwer 

➢ 31/03  Gewestvergadering Oud-Turnhout / Ravels in het Zwaneven om 9u30 

 

NIEUWE VAN DALE   - gratis extra aanvulling 

        DE PROFEET            professor aan tafel 

        ANTILOOP                middel tegen diarree 

        BEDACHT                 naast bed nummer zeven 

        KAARSRECHT         recht om kaarsen te vervaardigen 

        MAGAZIJN               persoon die azijn lust 

        VERTROUWEN       op een afgelegen plaats trouwen 

        UURWERK               werk dat per uur betaald wordt 

        MINIMAAL               sobere maaltijd 

        PANAMA                   moeder eerst 
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Wisten jullie dat: 

  

* DAT de toneelvoorstelling ‘Weerzien’ 

een stuk over discriminatie, verdraagzaamheid, vriendschap, vreugde en verdriet is, gekruid met een 

flinke dosis fijne humor. 
‘Weerzien’ is sprankelend, verrassend, zeer herkenbaar en uit het leven gegrepen. 

DE SPELERS: Guy De Kort en André Tilleman (beiden zijn OKRA-leden) 

WANNEER: donderdag 19 maart 2020 om 14 uur stipt en einde voorzien rond 16 uur 

WAAR:  GC De Wouwer, Kloosterstraat 4, Ravels 

PRIJS: 7 euro – vooraf inschrijven bij uw contactpersoon. 

 

* DAT wij ook onze eigen website hebben, kom eens een kijkje nemen op: www.okraravels.be  
   

* DAT er één keuzemenu voor de twee noodnummers is vanaf 11 februari 2020 

  

Vanaf 11 februari, op de 112-dag, voert België een keuzemenu in voor de noodnummers 112 en 101.  

In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om één van de drie hulpdiensten (brandweer, 

ambulance of politie) te bereiken.  

In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of de verkeerde keuze zou maken. 

 

 
 

Heb je de app 112 BE al?   

 

Via de app 112 BE kan je ook snel kiezen voor ziekenwagen, brandweer en politie. Je opent de app en 

kiest het type hulp via een icoon. 

 

* DAT onze volgende reis op dinsdag 21 april a.s. gepland is. 
Bezoek aan de chocoladefabriek van Geruba in Schinnen – Nederland waar de geur van chocolade je 

tegemoet komt. 
Zuid-Limburg is de hemel op aarde voor de chocoladeliefhebber. Hier creëren de chocolatiers van Geruba 

elk stuk chocolade op ambachtelijke wijze. 

12u30: Middagmaal in ‘Haus Lutgen’ in Waldfeucht-Haaren Duitsland 

Bezoek aan de Marcienne-collectie. Deze wordt al meer dan 20 jaar ontworpen en geproduceerd. Mode 

met iets extra´s. Een eigen, vlotte en modieuze collectie t.e.m. maat 54. In het middelpunt van de collectie 

staat ‘knitwear’ oftewel verrassende breimode. 

18u30: Koffietafel in restaurant ‘De Maaskant’ in Maaseik. 

Vertrek om 8u00  - Thuiskomst. +/- 21u00. 

Voor dit alles is de kostprijs 52,00 euro. 
 

  
 

http://www.okraravels.be/
https://112.be/nl/app

