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BESTE OKRAVRIENDEN: 
 

Corona sloeg toe. Op een ongeziene wijze. Alsof we op enkele dagen tijd in een onwezenlijke wereld terecht 

kwamen. Het lijkt wel alsof in deze grootste gezondheidscrisis in de moderne geschiedenis, mensen elkaar 

terugvinden. Een aloude solidariteit die mensen figuurlijk samenbrengt. Maar eventjes niet letterlijk!  
Vrienden, steun elkaar en blijf gezond. 
En laten we opnieuw samenkomen wanneer de wereld terug in topconditie is!  

De moed niet opgeven en volhouden hé.  

 

AFSCHEID: 

Van Mevr. Liza Bartels, weduwe van Dhr. Jan Pelkmans, geboren in Ravels op 3 juli 1926 en overleden in 

WZC Onze-Lieve-Vrouw van de Kempen in Ravels op 9 april 2020. 

Van Mevr. Marie Van Gils, weduwe van Dhr. Louis Brams, geboren in Ravels op 27 december 1919 en 

overleden in het WZC O.L.V. van de Kempen in Ravels op 15 april 2020. 

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

respect blijven herinneren. 

 

PROFICIAT: 

Vieren in mei met familie en vrienden hun diamanten (60 jaar) huwelijksjubileum:  

  - Dhr. en Mevr. Christiaan Kokx en Theresia Sommen 

  - Dhr. en Mevr. Emile Vercammen en Maria Segers 

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: 

Alle activiteiten van de maand april werden geschrapt wegens het coronavirus 
 

KOMENDE WERKING: 

Alle activiteiten van de maand mei worden geschrapt wegens het coronavirus 
 

Laatste nieuws voor onze OKRA-Sport Plus-leden (Sportzegel) 

Het maximumbedrag voor terugbetaling van het lidgeld van OKRA-SPORT+ gaat naar 15 euro i.p.v. 8 

euro. CM heeft namelijk besloten om het maximumbedrag voor terugbetaling van het lidgeld van OKRA-

SPORT+ van 8 euro op te trekken naar 15 euro.  

 

Let op! Het gaat hier enkel over het lidgeld van OKRA-SPORT+, met andere woorden het bedrag dat 

effectief betaald wordt om als lid van het trefpunt te kunnen deelnemen aan de sportactiviteiten.  

Het lidgeld van OKRA kan hierin niet meegenomen worden.  

 

Voor deelname aan sommige sportactiviteiten (bv. wandelen en fietsen) zal dit wellicht geen verschil maken 

aangezien er geen extra kosten aangerekend worden bovenop de 8 euro. Voor sportactiviteiten waar dit wel 

het geval is (bv. voor danslessen, petanque) en er wekelijks/maandelijks nog een extra bedrag gevraagd 

wordt omwille van extra kosten zoals huur zaal, betaling lesgevers, Sabam… kan er nu op het attest het reëel 

betaalde bedrag vermeld worden en krijgen de deelnemers dit ook terugbetaald door de CM, weliswaar met 

een maximum tot 15 euro.  

Goed nieuws dus voor heel wat OKRA-sporters!  

Vragen: 014/40.33.50  OKRA Kempen of  0474/ 29 02 33 Alois Buyens 

 

 



 

Wisten jullie dat: 

* DAT in 2002 België een wet heeft goedgekeurd die euthanasie in bepaalde situaties uit de strafrechtelijke 

sfeer haalt. Op verzoek van de patiënt mag een arts euthanasie toepassen als voldaan is aan alle voorwaarden 

die in de wet zijn vastgelegd.  

 

Dit verzoek wordt geuit door een handelingsbekwame patiënt die bij bewustzijn is (actueel 

verzoek) of door een voorafgaande wilsverklaring (patiënt die onomkeerbaar buiten bewustzijn is).  

 

In beide gevallen kan alleen de betrokken patiënt de euthanasie aanvragen. Euthanasie is nog steeds strafbaar 

wanneer de euthanasie niet door een arts wordt uitgevoerd of als de arts zich niet houdt aan de voorwaarden 

en de procedure die bij wet zijn vastgelegd. 

 

In die wet wordt euthanasie omschreven als "het opzettelijk levensbeëindigend (medisch) handelen door een  

andere dan de betrokkene (arts), op diens verzoek". 

Euthanasie is echter geen recht: het is niet omdat iemand een verzoek tot euthanasie indient dat men zeker is 

dat de euthanasie zal worden uitgevoerd. Ook al is voldaan aan alle wettelijke verplichtingen, dan nog staat 

het de arts vrij om ermee in te stemmen om euthanasie toe te passen of om dat te weigeren. 

 

Als hij dat weigert, moet hij de patiënt of de eventuele vertrouwenspersoon hier tijdig van op de hoogte 

brengen en de redenen hiervoor aangeven. De patiënt kan zich dan tot een andere arts wenden. 

Sinds 2 april 2020 is de wilsverklaring euthanasie onbeperkt geldig in tijd. 

 

Iedereen, ziek of gezond, kan schriftelijk vastleggen dat hij euthanasie wil wanneer hij in een onomkeerbare 

coma terechtkomt. Die wens kan worden geregistreerd door middel van een wilsverklaring euthanasie.  

Om geldig te blijven moest een wilsverklaring euthanasie in het verleden om de vijf jaar worden hernieuwd, 

wat voor heel wat administratieve rompslomp zorgde.  

 

Dat verandert vanaf nu. 

Je wilsverklaring nog een laatste keer aanpassen 

Opgelet! Deze nieuwe regel is enkel van toepassing op wilsverklaringen die vanaf nu worden opgesteld, 

dus na 2 april 2020. Stelde je voordien al een wilsverklaring op? Dan moet je die dus nog een laatste keer 

laten aanpassen naar een wilsverklaring van onbepaalde duur. . 

 

Meer informatie 

Praktische details over hoe je de voorafgaande wilsverklaring moet invullen, vind je op de 

site www.euthanasiewilsverklaring.be. 

 

Nooit de moed opgeven 
Kun je niet vliegen, loop. 

Kun je niet lopen, ga. 

Kun je niet gaan, kruip. 

 

Maar blijf nooit stilstaan. 

Nooit dalen, steeds opgaan. 

 

Kun je niet lachen, glimlach. 

Kun je niet glimlachen, wees toch blij. 

Kun je niet blij zijn, wees tevreden. 

 

Maar nooit de moed opgeven, 

En altijd voorwaarts streven. 
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Rekeningnummer: BE02 9731 4813 9040    www.okraravels.be 
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