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OKRA in de startblokken 

  

De corona-crisis heeft ons de voorbije maanden parten gespeeld.   
Sinds juni starten we met mondjesmaat en met aandacht voor de veiligheid, sommige 

activiteiten terug op. Maar ook dit najaar blijft het puzzelwerk tussen wat wel en wat niet kan. 
Hoe de situatie in jouw trefpunt evolueert zal van vele zaken afhangen. De evolutie van de 

crisis, de gemeentelijke maatregelen, de infrastructurele mogelijkheden, de draagkracht van 
je bestuur, … Maar ook van de intenties van jullie als leden.   

 
 

Nu is het een moment waarop we samen onze schouders onder OKRA kunnen zetten. Laat 
daarom de werking in je trefpunt niet alleen van je bestuursleden afhangen. Als je meent dat 

je je steentje kan bijdragen, aarzel dan niet om dit aan je bestuursleden te melden. Samen 
zullen we OKRA doorheen deze crisis loodsen.  

  

  
   

  

OKRA laat van zich horen 



 

         Tijdens de coronacrisis nam OKRA haar rol 

als belangenbehartigende organisatie 

op. Misschien herinner je je onze reactie op de 
betutteling en leeftijdsdiscriminatie van ouderen bij 
het invoeren van diverse coronamaatregelen. En 
recent nog, de realisatie van de aangepaste 
bezoekersregeling in woonzorgcentra. OKRA had 
hierin steeds een belangrijke stem. Meer weten 
over hoe OKRA zichzelf als belangenbehartiger 
profileert? Je leest er alles over in het OKRA-

Magazine van september.  

Lees zeker ook het interview met een drietal 

plaatselijke belangenbehartigers in de regiokatern, 
want ook bij jou in de gemeente beweegt er wat! 
  
  

  

 

   

https://ymlpcl4.com/1f816ysyaraehymealaquqakaub/click.php
https://ymlpcl4.com/1f816ysyaraehymealaquqakaub/click.php


  

Najaarsaanbod OKRA Academie 

  

 

  

  

  
  

  

  

  

Ook de academie start heel binnenkort 

opnieuw op. In Aalst, Deinze, Lochristi, 

Gent en de Vlaamse Ardennen vindt 
binnenkort de eerste voordracht na zes 

stille maanden plaats (zie kalender 

onderaan). Inschrijven voor de 

voordrachten is wel noodzakelijk. De 
vrijwilligers staan te trappelen om jullie 

opnieuw op de voordrachten te verwelkomen! 

  

In de academies van Aalter, 

Merelbeke/Oosterzele, Meetjesland en 
Zottegem is het jammer genoeg niet haalbaar 

om alles op een correcte wijze te organiseren. 

Daar zien we jullie dus heel graag terug in 

2021. 
  

Alle praktische info vind je in het 

overzichtsdocument, in bijlage van deze 

nieuwsbrief. 
  

  

  
 

   

  

Onze wens voor het nieuwe werkjaar 

  

 

  

  

  
  

  

  

  

  
  
  

Hoop is datgene in ons,  
dat volhoudt,  

ondanks alle bewijzen van het tegendeel,  
dat er iets beter ons te wachten staat  

als we de moed hebben om ernaar uit te reiken,  
om ervoor te werken  

en om ervoor te vechten. 
 

- Barack Obama- 

 

   

  



OKRA Midden-Vlaanderen - regionale activiteiten 

Academie 

  

Op de planning in september staan: 

  

di 15.09.20 om 14u30 

Actueel erfrecht en successieplanning   
Sarah Follens, juriste vdk bank 
Locatie: LDC De Maretak, Aalst 

Inschrijven is noodzakelijk en kan via rietje.vanlangenhove@hotmail.com of 0496 

14 25 27 

 
 
di 15.09.20  om 14u30 

Alexander von Humboldt, wereldreiziger en wetenschapper  (volzet)  

Geert Vanpaemel, hoogleraar wetenschapsgeschiedenis KU Leuven   
Locatie: De Clemenspoort, Gent 

 

 
di 15.09.20  om 14u30 

Urologische aandoeningen in duidelijke taal   
Pieter Logghe, uroloog O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem   
Locatie: De Kepper, Kerkhofweg 4, Kruisem  

Inschrijven is noodzakelijk en kan via 

okra.academie.vlaamseardennen@gmail.com of 055 20 95 17 
   

OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

09 269 32 15 - middenvlaanderen@okra.be 

www.okra.be/regio/middenvlaanderen 
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