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Benieuwd naar 'Antwerpen anders'?
Ga dan mee op stap in Antwerpen op
maandag 8 april.
We verkennen onder begeleiding van een
wandelgids de Keyserlei, Sint-Annatunnel,
Linkeroever, strand van Sint-Anneke, MAS,
Schipperskwartier, Stadspark en
Diamantwijk. Aangepast schoeisel en een
goede wandelconditie (tocht van 14 km) zijn
nodig.

Afspraak om 9u55, inkomhal Station Gent
Sint-Pieters.
Graag inschrijven voor 25 maart
(sport.mvl@okra.be –
09 269 32 14). Bij inschrijving ook aangeven
of je zal reizen met seniorenpas of wil
aansluiten bij het groepsticket. De
deelnameprijs bedraagt €2 (excl.
treinticket). Breng je eigen picknick mee.

Meer info en een heleboel andere
sportactiviteiten vind je in de sportbrochure.

Alegria zoekt zangers!
Hou je van zingen en wil je zingen in een koor wel
eens proberen? We hebben iets voor jou!
Eind 2019 geeft het OKRA Alegria koor 5 concerten
onder de titel ‘Imagine’. Ze nodigen mensen nu uit om
de komende 10 maanden samen te repeteren in Eeklo
en mee te zingen op deze 5 concerten (in regio Gent en
Eeklo).
Klinkt als muziek in de oren? Alle gedetailleerde
informatie vind je in bijlage bij deze nieuwsbrief.

Zet je beste dansbeentje voor in Oudenaarde
Het is weer bijna zover! De dansfuif in
Oudenaarde is een traditie geworden en
elke keer weer iets om naar uit te kijken. Je
kan er dansen op een mix van stijlen: van
Nederlandstalige kleinkunst en schlagers
tot pop, evergreens en rock & roll, en dit
zowel voor lijndansers als klassieke
koppeldansers. De gastartiest dit jaar is
Filip Bauters.

Praktisch:

- Donderdag 21 maart, 14u30- 18u
(onthaal vanaf 13u30)
- Salons Mantovani, Doorn 1, Oudenaarde
- Kaarten: 6 euro. Reserveren kan via
peter.dhaese@okra.be of 09 269 32 15

Nagenieten van het Promenadeorkest
Meer dan 40 muzikanten van het
Promenadeorkest én enkele getalenteerde
gastmuzikanten gaven onder leiding van
dirigent Andy Sorgeloos op 17 februari het
beste van zichzelf tijdens een zo goed als
uitverkocht Voorjaarsconcert in de Bijloke
te Gent. Wie er bij was zal het beamen, het
was de moeite!

Nagenieten van dit bijzondere concert doe
je hier.

OKRA informeert: de woningpas
Iedere woning in Vlaanderen beschikt over
een energieprestatiecertificaat (EPC) dat
weergeeft hoe energiezuinig of –verslindend
de woning is. Dit document wordt nu
uitgebreid naar de woningpas: een digitaal
paspoort dat tal van gegevens (isolatie,
historiek, attesten en keuringen, ...) bundelt.
Handig als je er aan denkt je woning te
verkopen of verhuren.

Klinkt interessant? Voor meer info, of om de
woningpas van je eigen woning op te
vragen kan je hier terecht.

Volgende maand bij OKRA Midden-Vlaanderen
Academie
DATUM

LOCATIE

ONDERWERP

SPREKER

11.03.19 Aalter

Digitaal bankieren

Johan Desmedt

12.03.19 Gent

Artificiële intelligentie: waar liggen de grenzen? Ann Nowé

12.03.19 Zottegem

De Ronde leeft!

Geert Vandenbon

18.03.19 Lochristi

Bijenzaken aan ons hoofd

Christiaan Thoen

19.03.19 Goeferdinge

Onze ecologische voetafdruk

Stijn Bruers

21.03.19 Deinze

Ouder worden, een mooie en lange toekomst

Guido Cuyvers

21.03.19 Oosterzele

Als liefde zoveel jaar kan duren

Alfons Vansteenwegen

26.03.19 Aalst

De vrijmetselarij gisteren en vandaag

Jacky Goris

26.03.19 Eeklo

Digitaal bankieren

Johan Desmedt

Alle voordrachten starten om 14u30. Wil je meer info over een activiteit, klik op de
titel of neem een kijkje in onze Academiebrochure 2019.

Sport

Dagwandeling ‘Melle en het Gondepad’ (15 km)

- Maandag 11 maart
- Vertrek aan Parking Watermolenstraat, Gontrode om 10u. Inschrijven niet nodig
- €1 ter plaatse te betalen – eigen picknick meebrengen.

Krulboltornooi Meetjesland

- Dinsdag 12 maart om 13u30 (aanmelden vanaf 13u)
- A. Trensonstadion, Ringbaan 23, Maldegem. Inschrijven is nodig en kan
individueel of als ploeg.
- Info en inschrijven (voor 9 maart) bij Jozef Van Oost - 09 378 12 58

Een volledig overzicht van alle regionale sport- en academieactiviteiten vind je op
de website.

OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent
09 269 32 15 - middenvlaanderen@okra.be
www.okra.be/regio/middenvlaanderen
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