
 
  

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

13de      jaargang     NR.  9    SEPTEMBER    2021 

 

WELKOM: 

Aan Mevr. Lisette Goossens, O.L.Vrouwstraat 5 fl 3, Mevr. Lydia Van Nooten, Molenzicht 29,  Mevr. 

Clara Van de Perre, Grote Baan 53 B5 en Dhr. Frans Wilmsen, Weteringstraat 2 /22,       

als nieuwe leden van OKRA Ravels.  
  

PROFICIAT: 

 

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. 

 

AFSCHEID: 

 

Van Mevr. Marlies van Beek, levenspartner van Dhr. Gust Goossens, geboren in Baarle-Nassau op 30 

april 1955 en in Ravels overleden op 25 juli 2021. 

Van Dhr. Gust Vervecken, echtgenoot van Mevr. Wis Blockx, geboren in Ravels op 23 februari 1950 en 

overleden in het AZ Turnhout op 14 augustus 2021.  
 

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

respect blijven herinneren. 
 

KOMENDE WERKING:  

 

21/09  Algemene vergadering – herfstkoffie – Wij gaan proberen weer op te starten. 

           Met een lekkere goede schotel, goede ontspanning met Jefke Re en Stafke Do, 

           amusementsmuziek op een ludieke manier. We gaan het proberen te doen op een veilige 

           manier die toch nog plezant blijft. Wij moeten wel tot onze spijt de prijs verhogen tot 15,00 

           euro. Geef uw deelname direct door aan uw contactpersoon. 

           De herfstkoffie start om 13u30 in De Wouwer. 

24/10  Schlagerfestival te Hasselt om 15u00. Meer nieuws volgende maand.                    

29/10  Gemeentelijke Seniorendag 2021 om 14u00 in De Wouwer. 

           Optreden van Connie Neefs:  Even geduld, de filmlas is gebroken. 

           Op 31 oktober 1953 doet het fenomeen televisie haar intrede in Vlaanderen. Vanaf die dag worden  

           in de huiskamer stoelen en tafels aan de kant geschoven om plaats te maken voor een nieuw 

           meubel: de TV. 

           Steeds meer mensen keken naar dezelfde uitzendingen zoals het nieuws, het weerbericht en 

           amusementsprogramma’s. Iedereen die via de studio’s van het Flageygebouw op de buis kwam, 

           was op slag in heel het land bekend: Schipper naast Mathilde, Armand Pien, Nonkel Bob, Tante 

           Terry, Tony Corsari, Bonanza en zoveel meer. 

           Connie Neefs duikt in 65 jaar tv-geschiedenis met liedjes, anekdoten en beelden. 

           Ticketprijzen: 

• OKRA-leden: € 7,00 

• Normaal:        € 8,00 

• Kansentarief UiTPAS: € 1,60. Deze moet je zelf gaan afhalen. 

 

Kaarten bestellen voor 14 september bij uw contactpersoon. 

 

 



 
  

            

WIST JE DAT: 

 

* Nieuwjaarsconcert 17 januari 2022 om 14u  
 

In samenwerking met het Vlaams Muziek Theater in Cultuurhuis de Warande te Turnhout  

voor alle trefpunten uit de regio (slechts 1 dag en 1 voorstelling)  

 

Deelnemers prijs: 30 euro   
 

Opgelet: Dit is geen operette met decors en kostuums, maar wel de beste muziek van verschillende 

operettes, musicals en evergreens!  

 ‘Mooie muziek lijkt wel de kracht te hebben om door je pantser heen te breken en je te raken tot in het 

diepst van je wezen. Het is een katalysator naar emoties en het kan je meenemen naar een andere plek, 

een andere tijd en een andere stemming. Het Vlaams Muziek Theater brengt een mengeling van klassiek, 

licht-klassiek en evergreens, kortom: muziek om bij weg te dromen!’  

 

 De inschrijvingen moeten ten laatste binnen zijn voor donderdag 29 oktober 2021 bij u contactpersoon. 

 

 

* Lidgeld vanaf 1 september 2021 

 

Sinds 2018 is het lidgeld gekoppeld aan de index. Normaal zou er voor 2021 een indexatie geweest zijn 

met 1 euro. Deze werd in 2020 goedgekeurd, maar omwille van Corona uitgesteld met 1 jaar. 

Deze prijsaanpassing zal dus in voege zijn voor het nieuwe lidgeld 2022. 

 

                                                

                                                Het lidgeld voor 2022 bedraagt: 

 

                                                - OKRA-lid: 26 euro 

                                                - OKRA-Gezinlid: 43 euro 

                                                - Bewoner woonzorgcentrum: 11 euro; wij vragen maar 10 euro 

                                                - Partner bewoner woonzorgcentrum: 11 euro; wij vragen maar 10 euro. 

                                                - Sportzegel: 8 euro   

     

 

* Voordeel voor nieuwe leden die lid zijn van CM 
 

In het kort samengevat: Indien je CM-lid bent en voor het eerst lid wordt van OKRA en dat telt niet voor   

reeds bestaande leden of personen die in het verleden ooit al ergens lid waren van OKRA, krijgt je 

automatisch in het volgende kwartaal 10,00 euro per persoon of zelfs 20,00 euro indien de persoon in 

kwestie de verhoogde tegemoetkoming geniet. 

De korting kan nooit hoger zijn dan het betaalde bedrag, betaal je bijvoorbeeld 10,00 euro lidgeld als 

WZC-lid en geniet je van de verhoogde tegemoetkoming, dan krijg je toch maar 10,00 euro terugbetaald 

ipv 20,00 euro. 

 

Wie nieuwe leden aanbrengt krijgt van het bestuur een mooi cadeautje. 

 

 
OKRA-secretariaat: O.L.Vrouwstraat 100 2380 Ravels - Tel. 014/65 63 57  E mail: alois.buyens1@scarlet.be 

Rekeningnummer: BE02 9731 4813 9040  -  www.okraravels.be 

 

  


