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BESTE OKRAVRIENDEN: 
 

In deze coronatijden is er veel onzekerheid. Kunnen we iets plannen voor het najaar? Mogen we ideeën 

uitwerken voor de herfst? Niemand die het op dit moment kan zeggen.  
Uiteraard is het dan erg moeilijk werken als vrijwilliger. 

Laten we ons optrekken aan het feit dat het aantal coronazieken daalt. We zitten in een positieve evolutie. 

Maar we zijn nog niet aan het einde. Nog even volhouden en de instructies met zijn allen opvolgen.  

Dat lijkt me de boodschap! 

 

AFSCHEID: 

 

- Van Dhr. Jan Nooyens, echtgenoot van Mevr. Treza Verheyen, geboren in Poppel op 5 december 1937  

   en overleden  in het AZ turnhout campus Sint-Elisabeth op 25 juni 2020. 

   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. Flor Van Beek en Joanna Vrijsen 

Vieren in augustus met familie en vrienden hun Briljanten (65 jaar) huwelijksjubileum: 

  - Dhr. en Mevr. Jaak Van Oekelen en Maria Bogaerts 

 

Viert in augustus zijn negentigste (90) verjaardag: Dhr. Jaak van Oekelen 
 

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: 

 

Alle binnenactiviteiten van de maand juni werden geschrapt wegens het coronavirus. 

Voor de buitenactiviteiten is de Kubb-club zeer voorzichtig gestart en de fietsclub is ook weer stilletjes 

begonnen met haar wekelijkse fietsritten. 

  
 

KOMENDE WERKING: 

 

01/07  Heropstart lijndansen van de gemeentelijke lijndansgroep WERAPO om 18u00 in de hal van 
           Weelde-Depot, Geeneinde 

01/07  Kubb-oefening om 9u30 aan de Chalet in de O.L.Vrouwstraat 

02/07  Opstart van de petanqueclub met voldoende veiligheidsregels en afspraken 
 

25/08  Gemeentelijke Seniorenraad om 9u30 in Het Sociaal Huis 

Alles moet natuurlijk veilig kunnen gebeuren. We volgen het motto: 

      ‘Kom uit uw kot, maar nog niet te zot.’ 

  



 

 

Wisten jullie dat: 

 

* DAT men moet opletten voor phishing 

 

De pogingen tot phishing nemen in deze coronatijd weer toe.  

Als je zelf digitaal actief bent, dan ken je ze wel: valse e-mails in jouw inbox, linken naar 

verdachte websites of onbetrouwbare berichten op sociale media of online 

communicatiemiddelen (Facebook, WhatsApp …).  

 

Wat ogenschijnlijk een e-mail is van een bank of winkel, blijkt een heuse valstrik te zijn. 

Vaak vragen ze je om op een link te klikken om jouw gegevens te updaten of om een prijs te 

claimen. Ze doen je geloven dat je wel degelijk een update krijgt of technische ondersteuning 

van de dienst, of dat je een wedstrijd hebt gewonnen.  

Achteraf blijkt dat jouw wachtwoord, bank- of persoonlijke gegevens in foute handen zijn 

gevallen; met alle (financiële) gevolgen vandien.  

 

Heb je een verdacht bericht ontvangen?  

Stuur het door, zonder zelf de linken te openen, naar verdacht@safeonweb.be.  

Een softwareprogramma analyseert vervolgens de bijlagen van het bericht of probeert de 

links uit. Dankzij meldingen werden vorig jaar gemiddeld 4 frauduleuze websites per dag 

geblokkeerd. In totaal zelfs 1500 websites!  

 

Ben je slachtoffer van phishing?  

Neem contact op met je bank en laat je rekening en online bankaccount blokkeren. Verwittig 

onmiddellijk Card Stop (www.cardstop.be of 070 344 344) als je ook je kaartgegevens hebt 

doorgegeven. Verander zo snel mogelijk je codes.  

 

Meer info: www.safeonweb.be 
 

* Het jachtgeweer en de brommer 
Er komt een boer bij de dokter en vertelt dat het slecht gaat met de seks. 

Als hij op 't land aan 't werk is, krijgt hij zin in 'n wip, rent naar z'n vrouw Mina, maar daar aangekomen is 

de muziek er al weer uit. 

"Nou, daar weet ik wel wat op." zegt de arts. 

"Heb je een geweer en een brommer?" 

"Ja." zegt de boer. 

"Nou, zet de brommer klaar en neem 't geweer mee naar 't land. Krijg je zin, schiet dan in de lucht. 

Mina springt op de brommer en dan is ze nog op tijd bij je." 

"Geweldig!" zegt de boer. 

Een maand later ziet de dokter de man in 't dorp. Even vragen hoe 't gaat, denkt de dokter. 

"En Hendrik, hoe gaat 't nu met de seks?" 

"Nou," zegt de boer, "'t Ging fantastisch, alleen de laatste week niet meer." 

"Hoezo?" vraagt de arts. 

"Nou" zegt Hendrik: "t Jachtseizoen is geopend en nu is Mina niet veel thuis, ze zit de godganse dag op de 

brommer!" 
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