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Beste OKRA-leden, 

2020 zullen we niet vlug vergeten. Op 9 maart nam viroloog Marc Van Ranst contact op met 

het hoofdbestuur van OKRA om de werking onmiddellijk stop te zetten. Een advies dat 

meteen ter harte werd genomen. Nog voor er sprake was van een lockdown besloot OKRA 

haar verantwoordelijkheid op te nemen en de gezondheid van haar leden voorop te stellen. 

Het zijn woorden uit de brief van onze algemene voorzitster Mieke Peeters aan alle 

plaatselijke bestuursleden.  

En ook voor ons  – OKRA Ravels – vielen alle activiteiten stil. Géén dagreis, géén paasfeest, 

géén feest van de 80-jarigen … maar ook géén petanque, géén fietsen, géén dansen, géén 

kaarten, géén kubb.  

We leerden afstand houden, terwijl we toch zo graag een knuffel kregen of zelf gaven aan 

onze kinderen en kleinkinderen. We leerden mondmaskers dragen terwijl we steeds gedacht 

hadden dat dat enkel voor ergens in Azië was. Het werd stil. De wereld veranderde. En juist 

toen we meenden dat alles weer beter ging, kwam Kwelgeest Corona opnieuw. Zal het nog 

ooit hetzelfde worden als voordien? Ups en downs tot er een vaccin zal gevonden worden.  

Maar voorlopig zullen we ermee moeten leven dat er dit jaar géén binnen-OKRA- 

activiteiten meer zullen zijn en moeten we hopen dat we – tussen twee coronavlagen in – 

toch kunnen petanquen, fietsen, kubben, … 

De gemeente Ravels wordt – gelukkig –  tijdens deze tweede corona-aanval tot nu toe nog 

gespaard. Laten we dus samen ons uiterste best doen om dat zo te houden. Jullie 

inspanningen tijdens de voorbije maanden waren enorm. Volhouden is en blijft de 

boodschap. 

We doen het voor onszelf, voor onze families en vooral voor al onze medemensen. 

En ondanks alles … laat ons toch ook denken aan al die mooie momenten: dat glimlachje, dat 

knipoogje, dat duimpje omhoog, dat (symbolisch) schouderklopje, al die lieve mensen vanop 

anderhalve meter afstand, die vele kleine dingen die het leven zoveel mooier maken.  
 

Samen komen we erdoor. Samen gaan we sterker zijn dan Mister Covid-19. 

Hou je goed. Blijf lachen! 

Het OKRA-team 

 
 

 



 

Wisten jullie dat: 

 

* DAT we AFSCHEID hebben genomen: 

 

- 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. 

- Van Mevr. Julia Stroop, echtgenote van Dhr. Jan Botermans, geboren in Ravels op 2 december 1937  

  en overleden in het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth op 2 juli 2020. 
- Van Mevr. Maria Bogaerts, echtgenote van Dhr. Jaak Van Oekelen, geboren in Ravels op 21 september 

   1932 en overleden in het WZC Home Onze-Lieve-Vrouw van de Kempen in Ravels op 15 juli 2020. 

- Van Mevr. Alida Maes, weduwe van Louis Goyvaerts, levenspartner van Jozef Dens, geboren in Ravels  

   op 6 maart 1937 en zachtjes ingeslapen op 12 augustus 2020. 

   

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

 respect blijven herinneren. 

 

PROFICIAT: 

Vieren in september met familie en vrienden hun Gouden (50 jaar) huwelijksjubileum:  

 

  - Dhr. en Mevr. Jan Meerts en Hilda Bols 

 

Viert in september haar negentigste (90) verjaardag: Mevr. Theresia Rijkers 

 

Aan alle OKRA-leden die in de maand SEPTEMBER jarig zijn, wensen we een gelukkige verjaardag. 

Geniet van het leven, elke dag opnieuw. 
 

Aan allen van harte gelukwensen vanwege het OKRA-team. 
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