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Bruno De Wever te gast in OKRA Academie 



Foto: Michiel Hendryckx 

       Op 7 oktober is Bruno De Wever te gast in OKRA 

Academie Aalter met de lezing 'Collaboratie, 

repressie en verwerking'. 

  

Gegarandeerd een boeiende namiddag. Welkom! 

  

Praktisch: 

  

- Maandag 7 oktober 14.30 uur  

- Ontmoetingscentrum Rerum Novarumstraat 24, Aalter 

- 5 euro (7 euro niet-leden). Inschrijven is niet nodig 

- Klik hier voor meer info 

  

  

 

   

  

Ken je Alegria al? 

 

 

     Wist je dat OKRA in het Meetjesland een eigen 

koor heeft? Alegria. Zij brengen dit najaar een 

nieuwe concertreeks 'Imagine'. 

  

Een kleurrijk programma dat in muziek, zang 

en tekst durft te dromen van een nieuwe 

dag. Popmuziek, maar ook klassiekers als 

‘Meisjes’ van Raymond Van Het Groenewoud en 

‘Imagine’ van John Lennon, krijgen gestalte 

tussen éénstemmige en vierstemmige 

uitvoeringen.  

  

Alle praktische info over de 5 concerten (Sint 

Laureins, Maria Aalter, Zaffelare, Waarschoot en 

Gent) in de flyer in bijlage. 

 

  
 

   

  

Dans mee in Eeklo en Oudenaarde 

  

https://ymlpmail5.net/77f05hehapaehbhqarahuhataub/click.php


 

     In OKRA dansen ze graag én veel! En dat is dit 

najaar niet anders. Kom je ook af naar één van 

onze spetterende dansnamiddagen? 

  

Eeklo: 

Donderdag 24 oktober in Het Sparrenhof, Eeklo 

Meer info en kaarten via je trefpunt of 09 269 

32 23 - middenvlaanderen@okra.be 

  

Oudenaarde: 

Dinsdag 5 november in Salons Mantovani, Eine 

Meer info en kaarten via je trefpunt of 055 33 

47 33 - peter.dhaese@okra.be 

 

  
 

   

  

Met OKRA-korting naar het Feest van Sinterklaas  

 

 

     Hou zondag 1 december vrij, want dan zakt 

Sinterklaas samen met z'n Pieten af naar 't 

Kuipke in Gent voor een spetterende show 

vol sfeer, actie en theater. Een toffe uitstap 

met de kleinkinderen. 

  

En omdat Sinterklaas OKRA gunstig gezind is, 

hebben we een uitzonderlijk aanbod kunnen 

bekomen: een fikse korting speciaal voor 

OKRA-leden! 

  

Alle info vind je in de flyer in bijlage. Zorg dat je 

er op tijd bij bent want de plaatsen zijn beperkt. 

  

  
 

   

  

OKRA informeert.. ook over online veiligheid 
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     Er circuleren momenteel op het internet heel 

wat valse advertenties met BV’s. Die zijn het 

werk van oplichters die jou geld afhandig willen 

maken. Omdat voorkomen nog altijd beter is 

dan genezen geven wij jou alvast deze drie 

tips: 

  

1. Geef vertrouwelijke informatie 

(wachtwoorden,  rijksregisternummer, etc.) 

nooit zomaar door 

  

2. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn is het 

dat vaak ook. Wees dus alert! 

  

3. Open geen mails van onbekende 

afzenders 

  

Meer tips om je te wapenen tegen 

internetfraude vind je hier. 

  

  

  
 

   

  

Volgende maand bij OKRA Midden-Vlaanderen 

Academie 

  

Datum       
 Locatie             Onderwerp               Spreker              

07.10.19   Aalter Collaboratie, repressie en verwerking  Bruno De Wever 

10.10.19  Deinze   De Ronde leeft! Geert Vandenbon 

14.10.19  Lochristi Actueel erfrecht en successieplanning  Sarah Follens 

15.10.19  Gent 
Ruimtemissies: verleden, heden en 

toekomst  

Stijn Ilsen 

17.10.19  Merelbeke Berlijn, vroeger en nu  Jos Storms 

21.10.19  Ronse Tsaar Poetin: Rusland en zijn leiders  Bert de Craene 

22.10.19 Aalst Artrose - oorzaken en behandeling 

 

22.10.19 Eeklo 
Beroemde misdaden uit de twintigste 

eeuw  

Peter Laroy 

  

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

onze Academiebrochure 2019 

 

Sport 

  

Dagwandeling Aaigem 7 oktober  

https://ymlpmail5.net/29028hewalaehbhqalahuhadaub/click.php
https://ymlpmail5.net/77f05hehapaehbhqarahuhataub/click.php
https://ymlpmail5.net/5c377heqagaehbhqaiahuhakaub/click.php
https://ymlpmail5.net/65678heyaraehbhqaoahuhagaub/click.php
https://ymlpmail5.net/0f56dhmsazaehbhqazahuhaxaub/click.php
https://ymlpmail5.net/0f56dhmsazaehbhqazahuhaxaub/click.php
https://ymlpmail5.net/0fefdhmuaoaehbhqaiahuhavaub/click.php
https://ymlpmail5.net/5fc08hmeafaehbhqatahuhalaub/click.php
https://ymlpmail5.net/1dd81hmmafaehbhqaoahuhaiaub/click.php
https://ymlpmail5.net/8b99bhmjacaehbhqatahuhalaub/click.php
https://ymlpmail5.net/8b99bhmjacaehbhqatahuhalaub/click.php
https://ymlpmail5.net/03f0fhmbaaaehbhqaiahuhalaub/click.php


  

15 km langs gehuchten, weiland en bos 

Vertrek om 10u aan Ratmolenstraat 13, Aaigem 

Meer info: sport.mvl@okra.be of 09 269 32 14 

  
   

OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

09 269 32 15 - middenvlaanderen@okra.be 

www.okra.be/regio/middenvlaanderen 
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