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Ze zijn er! 



 

       De brochures van OKRA-Reizen en 

OKRA-Academie met het programma 

voor 2020 zijn er!  

Je kan de Reisbrochure en de 

Academiebrochure digitaal lezen, of een 

papieren exemplaar aanvragen via 

middenvlaanderen@okra.be of 09 269 32 

15. 

  

Een breed en gevarieerd aanbod 

reizen, voordrachten en uitstappen. De 

inschrijvingen komen vlot binnen. Wedden 

dat er ook voor jou iets tussen zit? 

  
 

   

  

OKReAtief, creativiteit troef 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

32 OKRA-leden stelden hun werken tentoon 

tijdens de OKReAtief tentoonstelling in het 

kader van de seniorenweek in Gent. En dat er 

veel creatief talent zit in OKRA, dat is 

duidelijk!  

  

Een fotoverslag van dit bijzondere initiatief 

vind je hier. 

 

   

  

Wandelen in kerstsfeer in Oostwinkel  

 

 

     Wie zin heeft in een stemmige 

avondwandeling in kerstsfeer, is in 

Oostwinkel aan het goede adres. 

  

Afspraak op vrijdag 20 december, starten 

kan tussen 17 en 19 uur. Alle details en 

informatie vind je in de flyer in bijlage. 

  

 

   

  

Voorjaarsconcert Promenadeorkest 

  

https://ymlpmail5.net/7b991hqyaoaehhhjaxawmyavaub/click.php
https://ymlpmail5.net/12ae6hysaraehhhjalawmyalaub/click.php
mailto:middenvlaanderen@okra.be
https://ymlpmail5.net/47e76hyuacaehhhjatawmyagaub/click.php


 

     Goede tradities moet je in ere houden. OKRA 

regio Gent en het OKRA Promenadeorkest 

nodigen je van harte uit naar hun 

voorjaarsconcert op zondag 9 februari 

om 15 uur in het ICC in Gent. 

  

Het orkest en hun dirigent brengen een 

gevarieerd programma met zowel licht 

klassieke muziek, als musical en evergreens. 

Ze brengen ook opnieuw enkele solisten 

mee. Bariton Xavier De Paepe neemt als 

gastzanger dit jaar het vocale werk voor zijn 

rekening. 

  

Alle praktische info in de flyer in bijlage. 

Welkom! 

  

  
 

   

  

OKRA informeert.. wat met de rosse centjes? 

 

 

     Sinds 1 december zijn handelaars verplicht 

cashbetalingen af te ronden naar 5 cent. 

Ook betalingen met de kaart mogen 

afgerond worden, maar dan moet dit 

uitdrukkelijk geafficheerd worden bij de 

handelaar. De afronding mag niet op 

individuele producten, maar geldt altijd op 

het eindbedrag dat op het kassaticket 

staat. De centjes van 1 en 2 eurocent blijven 

wel een geldig betaalmiddel. Klik hier voor 

meer info. 

  
 

   

  

Onze kerstwens 

 

https://ymlpmail5.net/5dc76hyeaiaehhhjagawmyaraub/click.php


 

     Er zijn nieuwe woorden 

Nieuwe wegen 

Nieuwe kleuren 

Ander licht 

Het is een nieuwe dag 

En niets, niets herhaalt zich 

Niets herhaalt zich 

Het is een nieuw begin.  

 

Stef Bos (Nieuwe dag, 1999) 

  

  

OKRA wenst je alvast een zalige Kerst, een 

heel fijn eindejaar en het allerbeste voor 

2020! 

 

   

  

Volgende maand bij OKRA Midden-Vlaanderen 

Academie 

  

Datum       
 Locatie             Onderwerp               Spreker              

16.12.19 Kruisem  Over 50 jaar voetbal  Luc Millecamps 

17.12.19 Eeklo  
Concert: Gentse liedjes en 

verhalen    
Wim Claeys 

13.01.20 Lochristi 
Bewegingsstoornissen en 

Parkinson  

Wietse Wiels 

14.01.20 Gent Valt België nog bijeen te houden?  

Rik Van 

Cauwelaert   

20.01.20 Oudenaarde 
Muzikale vertelling: Schietn mie 

spek  

Hilde Rogge 

21.01.20 Aalst  Daens  Johan Velghe 

23.01.20 Deinze  Gehoorproblemen en preventie  Hannah Keppler 

23.01.20 Oosterzele Ouderdomsdiabetes              Bart Verkerken 

28.01.20 Eeklo 
Sweethearts - Verliefd op de 

bevrijder    
Dirk Musschoot 

  

Voordrachten starten om 14u30. Wil je meer info, klik op de titel of neem een 

kijkje in onze brochure. 
   

OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

09 269 32 15 - middenvlaanderen@okra.be 

www.okra.be/regio/middenvlaanderen 
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