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Wat hebben de Gentse beluiken, heiligen en het station gemeen?
Ze worden in mei alledrie verkend door OKRA
Academie. En het goede nieuws is.. je kan nog
mee!
Op 2 mei is er 'Langs Gentse Beluiken'. De gids
neemt je mee langs herinneringen aan ons
industrieel verleden.
Op 13 mei ontdekken we het ambitieuze Project
Gent Sint-Pieters.
28 mei is wegens succes een tweede datum
voor de Heiligenwandeling. Heiligen: wie zijn
ze? Waar komen ze vandaan? Wat doen ze? Je
komt het allemaal te weten.
Er zijn voor elke uitstap (halve dag) nog
enkele plaatsen vrij. Meer info in de brochure.
Inschrijven kan via academie.mvl@okra.be of
09 269 32 17.

Wat voor danser ben jij?
Dansen jullie al eens graag een tango, of
misschien liever een swing? Meer fan van
lijndans? Of wie weet schuilen jouw talenten
nog elders? Kom meedansen op het dansfeest
van regio Aalst:
- Dinsdag 7 mei in de Bevegemse Vijvers,
Zottegem
- Deuren open om 13u30, start dansfeest om
14u
- Kaarten 8 euro (inclusief koffie en broodjes)
via de dansgroepen of sport.mvl@okra.be - 09
269 32 15
Ook voor wie zelf niet zo'n danser is maar er
wel van geniet om al die enthousiaste dansers
bezig te ziet is dit een topnamiddag.

Dagboekschrijvers gezocht!

Had jij vroeger een dagboek waarin je al je
gedachten en avonturen neerpende? Moet je
stiekem toch wel glimlachen als je die schrijfsels
van toen nu terugleest? Hoe je in het geheim
verliefd was op die ene jongen, hoe je tot in het
detail die dag omschreef dat je dacht dat je
wereld verging … CM daagt je uit om die
dagboekfragmenten te delen!
Voor een audioreportage voor het
ledenmagazine Leef zijn ze op zoek naar
heerlijke dagboekverhalen van toen.
Iets voor jou? Neem contact op met Sarah Van
Doorne via sarah.vandoorne@cm.be en wie
weet horen we jou binnenkort wel vertellen over
jouw dagboek!

Riviercruise Venetië en de Po
Wil je graag de architecturale en artistieke
rijkdommen ontdekken van Noord-Italië?
Scheep dan in voor een unieke cruise met OKRAreizen!
We varen van het hart van Venetië langs de
lagunes via de Po naar Padua, Verona en
Bologna. Een zevendaagse reis van 1 tot 7
september op en top georganiseerd met
thuisophaling, vluchten vanuit Zaventem naar
Venetië en terug en een verblijf van 6 nachten op
een cruiseschip op basis van vol pension.
In de reisbrochure vind je alle info én nog heel
wat andere fijne bestemmingen.

Dag van de Gezonde Buurt - CM
Op zaterdag 4 mei organiseert CM de Dag van
de Gezonde Buurt in en rond het hoofdkantoor
op de Martelaarslaan 17, Gent. Een dag
boordevol boeiende infosessies, workshops en
andere activiteiten in het kader van Gezonde
Buurt.
Je kan die dag een massa inspiratie opdoen om
samen met je buurt of vereniging zelf aan de
slag te gaan!
Het programma en inschrijvingsmogelijkheden
vind je terug op
www.dagvandegezondebuurt.be. Welkom!

OKRA informeert: spoedoverschrijvingen
Sedert maart bieden een aantal banken de
mogelijkheid om geld supersnel over te
schrijven. Binnen een paar seconden staat het
geld dan op de rekening van de begunstigde. De
klassieke overschrijving verdwijnt niet, het gaat
om een bijkomende mogelijkheid.
Banken zijn niet verplicht dit aan te bieden.
Doen ze dit wel, dan mogen ze hiervoor kosten
aanrekenen. Wil je dus van deze mogelijkheid
gebruik maken, informeer je dan vooraf goed
bij je bank!

Volgende maand bij OKRA Midden-Vlaanderen
Academie
DATUM

LOCATI ONDER SPREK
E
WERP
ER

01.04.19

Ruimtemi
ssies:
Stijn
Aalter verleden,
Ilsen
heden en
toekomst

23.04.19

Aalst

Paaseilan Morga
d–
n De
mythen Dappe
en feiten r

23.04.19

Gent

Our great Jos
mister
Meers
Händel mans

25.04.19

Johan
ZottegeDe lange
Swinn
m
tocht
en

29.04.19

Johan
Kruisho De lange
Swinn
utem
tocht
en

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
Dagfietstocht regio Eeklo - vrijdag 26 april
Brugse Ommeland. Vertrek: Paardekerkhof 4, Donk om 10u
Breng zelf je lunchpakket mee.
Meer info bij Jozef Van Oost: 09 378 12 58 of vanoostjozef@gmail.com
Regionale petanquetornooien
Regio Gent: 16 mei - PC Verbroedering Melle
Regio Meetjesland: 17 mei - PC Eeklo
Regio Oudenaarde: 20 mei - terreinen in Louise Marie (Schorisse)
Inschrijven is noodzakelijk en kan via je trefpunt.
Een volledig overzicht van alle regionale sportactiviteiten vind je in de sportbrochure.

Zingeving
Stoepebedevaart
Van harte welkom op woensdag 8 mei in de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe te
Ertvelde.
We starten de namiddag met een ommegang in groep en sluiten af met een
eucharistieviering.
Meer informatie en inschrijven (voor 2 mei) bij Johan Vereecke (secretaris OKRA
Ertvelde):
09 344 94 59 of vereecke.johan@skynet.be

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